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ZDARMA

Návštěva prezidenta České republiky
Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

Návštěva prezidenta Václava
Klause v Nové Pace ve středu
11. 4. byla vůbec první oficiální návštěvou hlavy státu
v historii tohoto města.
V aule novopackého gymnázia se s ním mohla sejít
široká veřejnost a kdo chtěl,
mohl mít na pana prezidenta
dotaz.
Po besedě následovala autogramiáda a poté setkání
ve sborovně Gymnázia se
zástupci samospráv Nové
a Staré Paky, Pecky, Úbislavic a Vidochova. Byla jsem velmi poctěna, že jsem se s hlavou státu a jeho chotí mohla již
podruhé ve svém životě setkat a podat si s nimi ruku. Vždy se jednalo o velice vřelé a neformální setkání, při kterém jsem si uvědomila, že již 17 let máme u nás v naší krásné zemi ústavní
demokracii, věc tak nesamozřejmě samozřejmou.
Věra Hlostová

S nadcházejícími prázdninami a dovolenými přeji všem pěkné prožití volných dnů
a bezpečný návrat domů odkudkoliv.
Na shledanou po prázdninách se těší vaše starostka Věra Hlostová
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USNESENÍ
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Stará Paka, konaného dne 24. 5. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka
s doplněním bodů - 10) Návrh na rozpočtové opatření č. 1 a 11)
Souhlas s převodem práv a povinností v čp. 520. Vsunout před
stávající bod 10) Různé.
2) Návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivona Hykyšová,
Petr Kohút.
3) Ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Červeného.
4) Prodej hrobky č. 121 na Katolickém hřbitově ve Staré Pace
panu Františkovi Rumelovi za 5000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
5) Prodej jednotlivých bytů v bytovém domě čp. 184 v ul.
U Továrny + st. p. 201/2 o výměře 436 m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
6) Prodej Pečovatelského střediska v čp. 237 v ul. U Továrny +
st. p. 189/4 o výměře 371 m2 a st. p. 201/4 o výměře 36 m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
7) Prodej pozemku parc. č. 126 o výměře 818 m2 v k. ú. Stará
Paka za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
8) Prodej pozemku parc. č. 71/3 – část v k. ú. Stará Paka za
odhadní cenu paní Michaele Šikulové a Kamilu Sedlákovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
9) Prodej pozemku parc. č 1124/13 o výměře 669 m2 v k. ú. Stará
Paka za odhadní cenu společnosti VEKRA spol. s r.o.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
10) Prodej pozemku parc. č. 670/1 o výměře cca 24 m 2
v k. ú. Brdo za odhadní cenu manželům Heleně a Ing. Václavu
Polákovým.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
11) Prodej pozemku parc. č. 103 o výměře 223 m2 v k. ú. Karlov
za odhadní cenu panu Erichu Michalíkovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
12) Prodej pozemku parc. č. 102/1 o výměře 230 m 2
v k. ú. Karlov za odhadní cenu panu Erichu Michalíkovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
13) Prodej pozemku parc. č. 122 o výměře 1155 m2 v k. ú.
Roškopov za odhadní cenu manželům MUDr. Leošovi a Elišce
Rejmontovým.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
14) Pronájem pozemků parc. č. 511/5 o výměře 202 m2, p. č.
511/6 o výměře 192 m2, p. č. 511/7 o výměře 381 m2 firmě OBIS
spol. s r.o. Přibyslavská 200, Nová Paka za cenu dle obecní
vyhlášky č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
15) Rozpočet sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2007.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: do 31. 12. 2007
16) Uzavření smlouvy o dílo s panem Jiřím Kynčlem na restaurování centrálního kříže na Katolickém hřbitově ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 5. 2007
17) Uzavření smlouvy o dílo s firmou Obis spol. s r.o. Nová Paka
na zhotovení kanalizačních přípojek v živičných komunikacích
v k. ú. Stará Paka v ul. U Splavu a J. Brože.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 5. 2007

18) Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků s firmou Obis spol.
s r.o. Nová Paka na uskladnění materiálu.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 5. 2007
19) Upravený návrh zadání změny č. 2 ÚP obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
20) Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2007.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: průběžně
21) Převod práv a povinností k bytu č. 11 v bytovém domě
čp. 520 ve Staré Pace z paní Andrey Hradecké na paní Ladu
Zyskovou.
Zodpovídá: ZO
Termín: do 31. 5. 2007
22) Převod práv a povinností k bytu č. 8 v bytovém domě čp.
520 ve Staré Pace z pana Miloše Rouska na paní Markétu Grofovou.
Zodpovídá: ZO
Termín: do 31. 5. 2007
23) Ceny za inzerci v časopisu Podhoran:
Celostránkový inzerát formát A4
600,- Kč
Půlstránkový inzerát 14x19 cm
300,- Kč
Čtvrtstránkový inzerát 14 x 9,5 cm
150,- Kč
Předplacení inzerce na celý rok
Celostránkový inzerát
2 100,- Kč
Půlstránkový inzerát
1 000,- Kč
Čtvrtstránkový inzerát
500,- Kč
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1) Kontrolu usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Stará Paka.
2) Informaci p. starostky o plnění úkolů z 5. veřejného zasedání
ZO.
3) Plnění rozpočtu obce Stará Paka za 1. čtvrtletí r. 2007.
4) Připomínku p. Ing. Rohra ke změně územního plánu č. 2
a odpověď vedoucího stavebního úřadu p. Nováka.
5) Připomínku p. Dlaboly k harmonogramu územního plánu.
6) Informaci p. starostky o - budoucí kontrole z Úřadu práce
- proběhlé akci ve slovenské obci Veľká Paka
- schůzce s budoucím kupcem bývalé Velvety se zástupci
obce Stará Paka.
7) Informaci místostarosty p. Knapa o stavu poškozených autobusových zastávek a o dotaci z Lázeňského mikroregionu na
nákup nových autobusových zastávek.
8) Připomínku p. Ing. Červeného k inzerci v Podhoranu a možnosti zamítnutí některých nevhodných inzerátů.
9) Připomínku p. Kohúta o stížnostech občanů na hluk způsobený
sekačkami apod.
10) Vysvětlení p. starostky ohledně pronájmu pozemku manželům Havelkovým na dotaz paní Hanouskové.
11) Vysvětlení p. starostky o položce na ošacení zaměstnancům
OÚ Stará Paka ze sociálního fondu obce Stará Paka na dotaz
paní Hanouskové.
12) Informaci p. ředitelky MŠ o zápisu dětí v MŠ.
13) Informaci p. ředitele ZŠ o prezentaci místní základní školy
14) Připomínku p. Bryknarové na stav komunikace od nádraží k
tiskárně Fitos, na špatný stav směrníku “K nádraží” a na špatný
stav označení (tabule) ulice J. Kováře a připomínku k regulaci
toku Rokytka – zejména využití peněz z Evropských fondů
a následnou odpověď paní starostky.
15) Dotaz p. Kabeleho na stadium přípravy stavebních parcel v
lokalitě “Záduška” i odpověď vedoucího stavebního úřadu pana
Nováka.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy zastupitelstva obce.
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INFORMACE
Upozornění
V období letního počasí se množí stížnosti na neudržované
pozemky (neposekané, zarostlé). Ráda bych připomněla, že
existuje zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, kde se v
§ 3 odst.1 a) praví:
Základní povinnost fyzických a právnických osob:
1) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné
předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která
je užívá z jiného právního důvodu, je povinna:
a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů
včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví
lidí nebo zvířat.
Dle §78 odst. 2 písm. tohoto zákona lze uložit pokutu až do výše
30 000,- Kč.
Tuto problematiku řeší odbor životního prostředí v Nové Pace.

Změna územního plánu č. 3
V současné době probíhá dokončování změny územního plánu
obce Stará Paka č. 2. Kdo z občanů má zájem o změnu funkčního
využití pozemku-nemovitosti, nechť svou žádost podá do konce
tohoto roku.
Protože se jedná o záležitost velice náročnou na čas, další změna
bude promítnuta během dvou let.
Věra Hlostová, starosta

DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PARCEL
Vážení občané, během roku 2006 došlo k digitálnímu zaměření
parcel a nemovitostí v katastrálním území Stará Paka. Počátkem letošního roku – přesněji od 19. 3. 2007 do 30. 3. 2007
byly na Obecním úřadě k nahlédnutí nově zaměřené katastrální
mapy, byli přítomni pracovníci Katastrálního úřadu v Jičíně
a v neposlední řadě byly k dispozici písemné materiály - výpisy
z Katastru nemovitostí – jednak stávající stav, jednak stav po
digitálním zaměření.
Soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) byl
k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě ve výše uvedeném
časovém období. Oznámení obce Stará Paka k zahájení řízení
o námitkách k tomuto operátu bylo vyvěšeno na úřední desce
Obce i na internetových stránkách obce, a to v období od 21. 2.
2007 do 2. 4. 2007, tedy v dostatečném časovém rozsahu.
Vzhledem k velkému množství majitelů nemovitostí a pozemků
ve Staré Pace Katastrální úřad - pracoviště Jičín obeslal písemnou
informací o průběhu této akce pouze ty majitele nemovitostí a
pozemků v katastrálním území Stará Paka, kteří mají trvalé
bydliště m i m o Starou Paku. Ostatní trvale žijící občané
Staré Paky měli možnost tuto informaci si přečíst na úřední
desce obce či na Web stránkách. Velká většina místních občanů
této možnosti nevyužila a na obecním úřadě je k dispozici velké
množství písemného materiálu, tj. výpisy z Katastru nemovitostí
dle listů vlastnictví (stav jaký byl k datu 16. 3. 2007 a nový stav
– digitálně zaměřený). Nový stav (rozumějte nově zaměřená velikost parcely v m2) potřebuje každý občan při podávání daňového
přiznání Finančnímu úřadu.
Pro příští rok tento údaj bude proto každý občan potřebovat.
Vyzývám proto všechny, ke komu se výše uvedené informace
nedostaly, aby se obrátili na obecní úřad telefonicky na čísle
493 798 282 nebo osobně. Písemnosti obdržíte u místostarosty p. Knapa, případně u starostky pí. Hlostové.
Jiří Knap, místostarosta

VĚČNÉ TÉMA = ODPADY
Chtěl bych se v tomto článku vrátit k tématu, o kterém jsem sice
psal v minulém čísle Podhoranu, avšak s různými formami, případy
a záležitostmi ohledně odpadů se setkávám téměř denně. Zmiňoval
jsem se o Smlouvě uzavřené naší obcí se Sběrným dvorem v Nové
Pace, Přibyslavské ulici. Dnes bych rád uvedl několik čísel (budou
za měsíce leden až květen 2007, to proto, že za stejné období máme
čísla i od svozové firmy SKS Jablonec n. Nisou).
Co se týče tedy Sběrného dvora: těchto služeb z d a r m a
využilo 59 občanů a bylo zde odevzdáno:

160 kg papíru
120 kg skla
430 kg kovů
11.675 kg !!! velkoobjemových odpadů
420 kg bioodpadů
166 kg obalů se zbytkem nebezpečných odpadů (barvy, oleje apod.)
5 ks autobaterií
43 ks pneumatik
22 ks chladniček, příp. mrazniček
14 ks televizorů
Jak je z přehledu vidět, jedná se o zajímavá čísla, staropačtí občané
si na tuto službu zvykají a prozatím nebyla na obecní úřadě zaznamenána snad jediná kritická připomínka na neoochotu či odmítnutí
jakéhokoliv odpadu Sběrným dvorem.
Nyní mi dovolte ještě několik čísel od SKS Jablonec nad Nisou. Za
uvedené období bylo svezeno o 3 549 kg tříděného odpadu (papír,
sklo, PET lahve) více než ve stejném období roku 2006, což je pozitivní stav. Pozitivní je i svezení o více jak 23 tun! méně! směsného
komunálního odpadu. Avšak toto číslo je trochu zavádějící na myšlenku, kam se poděl tento odpad? Neskončil náhodou v kamnech či
kotlích na tuhá paliva v rodinných domcích a nezamořil nám zdejší,
prozatím relativně dobré ovzduší??! Toť otázka na zamyšlení.
Rovněž v minulém čísle jsem se zmiňoval o pořízení dvou nádob
na bílé, čiré sklo. Zde jsme však trochu v rozpacích, neboť jsme
předpokládali, že v naší obci není většina občanů, kteří nerozeznají
barevnou láhev od bílé či čiré. Avšak opak je pravdou, nejenže v
těchto nádobách se stále objevují lahve zelené či hnědé, ale i lahve
plastové a případně i papír, čímž dochází ke znehodnocení obsahu
kontejneru a obec zpětně obdrží nižší finanční dotaci jen jako za sklo
směsné, nikoliv dotaci vyšší jen za sklo bílé. Pokud by tato situace
měla přetrvávat, uvažujeme o zpětném vrácení těchto 2 nádob, za
které obec musí platit vysokou nájemní měsíční částku.

Na závěr tohoto článku jsem si nechal perličku , jak někteří spoluobčané či místní chalupáři přemýšlejí. Na sběrných místech,
kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, je možno odložit
i pytle označené logem svozové firmy, tj. Marius Pedersen, bílé
s modrým potiskem. Týden co týden však pracovníci obecního
úřadu, kteří v současné době mají jiné a důležitější práce, odvážejí
z těchto míst pytle modré, černé či průhledné, které samozřejmě
svozová firma není povinna odvážet a také je neodváží, ale likviduje
je obec na obecní vícenáklady. Vrcholem však bylo ve 23. a 24. týdnu
t. r., kdy na kritická místa byla umístěna cedule s informací o těchto
odpadních pytlích, když 2 dny po umístění cedule “jakýsi, samozřejmě anonymní, dobrák” odložil opět černé pytle přímo pod tuto
informaci. Bylo to v lokalitě Karlov a u Normy ve St. Pace??!! Myslel
jsem, že i počet negramotů se snižuje. Bohužel jsem se mýlil.
Kdo jste dočetl tyto řádky až do těchto míst, zamyslete se nad tím,
co jsem popsal. Nebuďme k těmto otázkám lhostejní a všímejme si
i dění v okolí a nehleďme jen na svůj příbytek či zahradu. I veřejná
místa tvoří se všemi pozemky a nemovitostmi soukromými jeden
celek – naši obec, kterou většina z nás chce mít ve slušném stavu.
Jiří Knap - místostarosta
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I na Slovensku najdete Paku,
ale Velkou
Koncem dubna jsme byli osloveni sousedy ze Slovenska, abychom se zúčastnili jejich slavnosti - FISCH PERKELT. Tento 1.
ročník mezinárodního festivalu ve vaření rybího perkeltu se konal
dne 19. 5. 2007 v obci Veľká Paka v penzionu u rybníka.
Protože jsme si netroufli vytvořit družstvo, byla jsem požádána,
abych byla přítomna v porotě. Nejprve jsme váhali, ale po projednání na pracovní poradě jsme vyjeli se zastupitelem Josefem
Dlabolou v sobotu 19. 5. 2007 brzy ráno směr Slovensko.
Musím přiznat, že to pro mě byl opravdu výjimečný zážitek.
Potvrdilo se totiž, že pro lidi, kteří mají téměř stejný jazyk,
žádné hranice neexistují. Byli jsme přijati
starostou obce panem
Alexandrem Hunkou
a ředitelem festivalu panem Milanem
Žilinským opravdu
jako přátelé, naprosto
spontánně a vřele, tak,
jak to prostě sousedé
umějí. Atmosféra ve
všech 17 soutěžících družstvech byla jedinečná. Při konečném
hodnocení a degustaci bylo jako vítěz vyhodnoceno družstvo
z Maďarska.
Celá soutěž se uskutečnila pod záštitou
podpředsedy
NR
SR JUDr. Miroslava
Číža.
Slováci, děkujeme.
Věra Hlostová,
starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ke konci května, konkrétně 26. se opět ze zasedací místnosti obecního úřadu ve Staré Pace ozývaly hlásky malých zpěváčků i
výskání miminek. Sešli jsme se tu totiž, abychom uvítali naše malé spoluobčany do života. Po uvítání pí. Gardianovou jsme si
všichni poslechli pásmo básniček a písniček od dětí ze ZŠ, pan místostarosta Knap nastínil, co všechno malé občánky čeká a popřál
jim i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí. Následovalo nezbytné vyfotografování a každý mrňousek si odnesl domů plyšový batoh
na první cesty.
Tentokrát jsme pozvali tyto občánky:
Matěj Kříž – Roškopov, Kamil Novotný – Stará Paka, dvojčátka Šárka a Marek Havelkovi – Roškopov, Matěj Fišera – Brdo,
Antonín Polášek – Stará Paka, Jan Mach – Roškopov, Vanda Nováková – Stará Paka.

POZOR
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
PRO VŠECHNY BUDOUCÍ
RODIČE
Z důvodu ochrany osobních dat nelze nová miminka hromadně zvát na vítání občánků. Každý rodič
MUSÍ přijít sám na OBECNÍ ÚŘAD VE STARÉ
PACE a ZAŽÁDAT SI o to, aby jeho dítě bylo uvítáno. Jakmile toto provede, bude vše již pokračovat
zaběhnutým systémem a vítání bude probíhat tak,
jak jsme byli doposud zvyklí. Jde jen o to, abyste
se nestyděli a na OÚ zašli, rádi Vám zde vše
vysvětlíme. Bohužel, takové jsou zákony! AŽ SE
VÁM TEDY NARODÍ MIMINKO, NEVÁHEJTE
A PŘIJĎTE NÁM TO OZNÁMIT, VŠE OSTATNÍ
JIŽ ZAŘÍDÍME MY.
za SPOZ Hana Hylmarová
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ŠKOLKA
Třída pro děti
s maminkami
na mateřské
dovolené
Jednou za 14 dní ve středu měly
maminky na mateřské dovolené
možnost přijít s dětmi do MŠ.
Třída byla otevřena od 8.00 do
11.00 hodin.
Děti se svými maminkami se
scházely ve třídě, která slouží v
ostatním čase jako družina ZŠ.
Účast rodičů s dětmi byla velká,
dohromady jsem měla zapsané
32 děti různého věku od jednoho
roku do tří let někdy společně i
se sourozencem miminkem. Většinou se ve třídě sešlo kolem 18
dětí a všichni jsme zde prožívali
příjemné dopoledne.
Maminky i tatínkové zde společně s dětmi vyráběli, malovali,
potiskovali dáreček na památku.
Vyráběli jsme opičky (potírání molitanovou špachtlí), domeček
s rodinkou (tisk kostkou), motýlky (tiskání houbičkou), ovečky
(stříhání a lepení papírových kuliček), tygříka (na kolíček),
květinový závěs…
Maminky dle předlohy vystřihly danou věc, která se právě vyráběla, a děti si ji potiskaly, potíraly, lepily...
Na každé setkání jsem připravila novou techniku, děti měly také
dostatek času si tu jen tak pohrát s novými hračkami.
Na konci každé činnosti jsme se loučili v kroužku hrou, také jsme
využívali různé nářadí na překážky.
Během dopoledního programu, bylo-li hezké počasí, měli rodiče
možnost i se svými dětmi využít školní zahradu.
V červnu jsme se rozloučili na školní zahradě různými soutěžemi.
Celý půlrok utekl strašně rychle a myslím si, že budeme všichni
– rodiče, děti i já na naše setkávání dlouho vzpomínat.
Radka Crhová, učitelka MŠ
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ŠKOLA
Mezinárodní spolupráce
Žáci naší školy již několik let spolupracují s německou školou z města Bad Langensalza. I letos nás navštívily děti z této školy a hned další týden odcestovaly české děti
do Německa.
Děti společně prožily příjemné chvíle, což dokládají následující fotografie.
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KNIHOVNA
Letošní jaro v knihovně proběhlo ve znamení výstav. O samorostech pana Háka jsem již psala v minulém Podhoranu, výstava
ručních prací vzbudila zaslouženě velký ohlas. Jen připomínám
těm, kdo svými pracemi přispěli, i pro ty, kdo zatím váhali, že
na Vánoce chystám další, tentokrát zimní a vánoční výstavu
a určitě mezi sebou rády přivítáme i Vaše práce.
Hned vzápětí ve škole oslavovali Den Země a žáci pod vedením pí. uč. Kulihové a ostatních učitelek vyzdobili nejen
svou školu, ale i v knihovně si
návštěvníci prohlédli výstavu
výtvarných prací na téma PTÁCI. Mohli jste tu vidět kresby,
malby i prostorové ztvárnění,
každá třída se prezentovala
po svém.
Na květen jsem pro své návštěvníky připravila další výstavu,
tentokrát jsme zabrousili do vod opravdového umění. Své práce
zde vystavovali manželé Kalouskovi ze Železnice. Paní Nataša je
malířkou přírodních zátiší, její ruce však dokáží vyzdobit i jemný
hedvábný šál, kravatu nebo obrázek do okna. Má své zkušenosti
také s malbou na různé přírodniny /třeba kamínky/, všechna její
díla sklidila zaslouženou pochvalu, několik obrazů si našlo i
svého nového majitele. Její manžel pan Jaroslav se zase dokáže
správně popasovat s kusem lipového dřeva. Na výstavě předvedl
dřevořezby různých, většinou pohádkových a úsměvných postav.
Krásný dvouhlavý drak hlídal princeznu, přihlíželi tomu kocour
v botách a vodník s kaprem v podpaží, stěny knihovny zdobila
i usměvavá sluníčka a tančící šašek.
Oba manželé jsou velice příjemní a vstřícní lidé, doufám, že ve
spolupráci budeme v příštím roce pokračovat.

JAK BUDE O PRÁZDNINÁCH
OTEVŘENO V KNIHOVNĚ

Ještě než odjedete na dovolenou, nezapomeňte se zastavit pro
nějakou dobrou knihu. Potom už nezáleží na tom, jestli venku
prší nebo je vedro k padnutí, vy si můžete zalézt do koutku
a prožít si svůj vlastní příběh s dobrou kamarádkou. Určitě tu
najdeme čtení pro každého z Vás. Musíte to ale stihnou včas:
2. 7.- 13. 7.
16. 7. - 27. 7.
30. 7. - 3. 8.
6. 8. - 17. 8.
od 20. 8.

OTEVŘENO
DOVOLENÁ
OTEVŘENO
DOVOLENÁ
NORMÁLNÍ PROVOZ
knihovnice
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TAK ŠEL ČAS V ROŠKOPOVĚ
Duben začal sportovně. 7. dubna uspořádal TJ Sokol Roškopov
jako každoročně “Velikonoční turnaj” ve stolním tenise.
Dopoledne se u zelených stolů utkali mládežníci a umístili se
takto: Kuba Kulhánek, Domča Sucharda, Pavlík Sucharda, Luděk
Urban a Míša Sedláček. Odpoledne se v kulturáku, kde byl turnaj
pořádán, sešlo 9 dospěláků, mezi kterými byla letos jen jedna
žena Míša Červená. A jak se s malým míčkem poprali? Nejvíce
zabodoval Martin Sochor, po něm Luděk Sochor a třetí skončil
Petr Krejčí st.
V neděli 15. dubna okolo
jedenácté hodiny byl
našemu SDH vyhlášen
požární poplach. Nejednalo
se o žádné námětové cvičení,
nýbrž o skutečný zásah, kdy
na nedaleké Jívě začal hořet
lesní porost a hrabanka. Toto
prohořívání se postupně
rozšířilo na plochu zhruba
1,5 ha. K zásahu byly kromě
našeho sbory povolány i jednotky SDH ze Staré a Nové
Paky a především HZS
Nová Paka. Za náš sbor se
zúčastnilo celkem 13 členů.
Řidič naší cisterny pan Roman Tomeš vyvezl kyvadlově
na Jívu v těžko přístupném
terénu celkem 10 cisteren
vody. Požár byl dohašen okolo 17. hodiny.
Týden poté se v Roškopově v kulturáku konala hasičská schůze,
kam přišel p. Vít poděkovat za uhašení ohně a shlédli jsme fotografie pořízené přímo z akce.

Fotografie z požáru Jívy dodal Pavel Červený
27. 4. v pátek se roškopovské družstvo ve složení pěti mužů
a dvou žen zúčastnilo v turnaji jednotlivců - neregistrovaných
v kuželkách. Na třetí místo se přikoulel Zdeněk Hradecký a čtvrtý
skončil Jiří Sucharda st.
Ani v květnu se nezahálelo. 2. 5. odjel Pavel Sucharda s dětmi na
atletické závody do Jičína. Tohoto pětiboje se zúčastnili Pavlík
a Dominik Suchardů, kteří postoupili do krajského kola do Jičína.
Na dalších místech skončili Radek Michalík, Míša Sedláček
a Kuba Kulhánek. Všem zúčastněným gratulujeme.

Letos se v Roškopově konal již 21. ročník memoriálu gen.por.
Ing. F. Sedláčka. Organizátoři si na počasí nemohli stěžovat,
zato na účast sportovců ano. Prý je rok od roku menší účast.
V nejmladší kategorii zvítězili sourozenci Pavlínka a Petr
Lešákovi, v kategorii 12 - 13 let zvítězil Dominik Sucharda a ve
starších žácích doběhl a vystřílel druhé místo Radek Michalík.
Celý květen se členové SDH Roškopov připravovali na hasičskou
soutěž konanou ve Staré Pace 26. května nad Sokolákem. Po
druhé hodině odpolední
byl vyhlášen nástup všech
družstev. Pan Rail všechny
přítomné hasiče a hasičky
pozdravil, ke 115. výročí
založení SDH ve Staré
Pace přečetla zdravici
paní starostka Hlostová.
Poté p. Rail ještě upřesnil
organizační a sportovní
záležitosti a mohlo se
začít soutěžit v hasičském
sportu. Letos byla na
překážkové dráze změna,
místo přeskoku přes
překážku bylo postaveno
“okno.” Nejprve nás to
zaskočilo, ale myslím, že
jsme se s touto změnou poprali všichni statečně. Mezi
ženami roškopovské družstvo vyhrálo, protože jako jediné běželo
útok a muži si vybojovali druhé a čtvrté místo. Gratulujeme.
Co jsme dělali v červnu? Začátkem měsíce členové SDH
Roškopov uspořádali k Mezinárodnímu dni dětí výlet
“PARNÍKEM DO ZOO”. Brzy ráno 9. června byl naplánován
od kulturního domu v Roškopově odjezd autobusem do Prahy.
Pan řidič výletníky vyložil na Rabínově nábřeží. Do nalodění
byl čas, který jsme s dětmi strávili na krásném hřišti na nábřeží.
Po deváté hodině ranní jsme nastoupili na loď pojmenovanou
Odra a v půl desáté se loď dala na 75 minutovou plavbu napříč
Prahou do Trojské zoo. Sluníčko na nás všechny pražilo, cesta
na lodi byla příjemná a všichni se kochali krásnými pohledy na
pražské památky. Cestou Odra projela dvě zdymadla, což byl
pro nás také velký zážitek. Děti byly nadšeny místními policisty,
kteří jim houkali a mávali ze břehu. Po doplutí se celá skupinka
výletníků vydala do zoo kolem Trojského zámku. Děti se již
těšily na zvířátka, po úporném vystání fronty v šíleném vedru
se všichni dočkali pohledu na krásné gorilí miminko a malou
chundelatou kuličku jménem Moja. Bohužel jsme za pět hodin
chození a prohlížení nestačili shlédnout celou zoo, ale i tak byli
všichni spokojeni. Někteří se vezli vláčkem, jiní se osvěžili
v dětském koutku, kde bylo malé koupaliště. Také nás zaujaly
fotografie z povodní v roce 2002. Myslím, že si takovou hrůzu
ani nedokážeme představit, Celí utrmácení z velkého tepla jsme
odpoledne ve čtyři hodiny nasedli opět do autobusu a většinu
cesty domů jsme prospali.
15. a 16. června začala společnými silami SDH Sokol a AVZO
Roškopov oprava zadní stěny hasičské zbrojnice a kulturního
domu. V pátek postavili opraváři lešení a v sobotu otloukli část
stěny pod střechou, kam zatékalo při deštích. Další postup oprav
bude ještě upřesněn i s termíny.
Přeji Vám krásné prázdniny a dovolenou. Mějte se všichni
hezky.
Andrea Zuzánková
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POZVÁNKA NA AKCE
Vážení spoluobčané, vládne krásné počasí a nás čeká období
léta, prázdnin a dovolených. Chtěla bych vás proto pozvat na
sportovní akce, které chystá naše občanské sdružení Sportem
proti bariérám – Český ráj.
Pokud vás už nebaví vaše starosti, hoďte je na chvilku za hlavu
a přijďte mezi nás, na náš jubilejní 10. PAKA CUP v boccie,
který se uskuteční o víkendu 7. – 8. 7. ve sportovní hale 1. ZŠ
v Nové Pace. Přijďte fandit domácím borcům. Současně bude probíhat prezentace kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků
firmy Medico. Proto zveme všechny, kteří řeší problém, jakou
pomůcku (inv. vozík) právě použít. Na zahájení a ukončení bude
kulturní vystoupení s překvapením pro účastníky. Turnaji bude
předcházet týdenní tréninkové soustředění s bohatým programem. Pokud budete chtít zkusit, jak se boccia hraje, nebo změřit
své síly, jste vítáni na dopoledních trénincích ve sportovní hale
1. ZŠ v Nové Pace.
Největší a neméně zajímavá bude i 2. KUŽELKIÁDA, která
se koná v sobotu 14. 7. od 9.00 v Dolní Kalné. Opět s bohatým
doprovodným programem, soutěže o ceny nejen pro děti, domácí
kuchyně, grilování, atd. Přijďte a poměřte své síly a zbouráme tak
společně bariéry mezi “choďáky” a “vozíčkáři”. V loňském roce
se zúčastnilo 93 hráčů. Nestyďte se a přijďte, budeme se těšit.
Poslední akcí v červenci je neděle 15. 7. výstup k Prameni
Labe za podpory Českého Rozhlasu Hradce Králové a tisku. Tímto výletem uskutečníme zápis do knihy rekordů – o co největší
počet “vozíčkářů” u Pramene Labe. O podrobnostech vás budou
informovat Český Rozhlas Hradec Králové a místní tisk.
Ještě vás chceme informovat o možnosti objednat si u našeho
sdružení sociální službu osobní asistence pro zdr. postižené a
seniory na tel.: 714 729 259. Pokud potřebujete zajistit dopravu
k lékaři, do divadla, na úřad, atd. volejte na tel.: 604 290 189.
Možnost přepravy až 8 osob.
Za uplynulý měsíc se podařila i spousta práce. Denní centrum
má své stálé klienty. A co stále děláme? Pro zlepšení paměti hrajeme různé hry, vaříme nebo jen tak povídáme a řešíme společně
řadu problémů, ale i obyčejných starostí občanů se zdravotním
hendikepem. Díky sponzorům můžeme vyjíždět autem sdružení,
které potkáváte ve svém okolí, za poznáním našeho blízkého
kraje či na sportovní akce. Všem opět děkujeme a budeme rádi,

pokud nás i nadále budete podporovat.
O toto centrum je zájem i z řad klientů – seniorů. Plánujeme
otevřít i další den v týdnu právě pro ně a zajisti jim tak sociální
aktivizaci (kontakt se svým okolím).
Pokud by vás oslovila naše další nabídka pro hendikepované děti
na období prázdnin a bude-li i nadále zájem o tuto službu, rozšíříme pobyt v centru právě pro ně. Počet míst bude omezen. Odborné
asistentky zajistí hlídaní u nás v centru nebo přímo, po dohodě
s vámi, u vás doma v prostředí, které je dětem nejbližší.

O podrobnosti volejte na telefonní číslo
724 729 259
Podrobnější informace o činnosti sdružení
najdete na www.spb-cr.ic.cz
Marcela Pelikánová

INZERCE
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POLICIE HLÁSÍ
Květen – červen 2007
KRÁDEŽ MÍCHAČKY
Jedním z nejdůležitějších pomocníků na různých stavbách bývají
stavební míchačky. A právě o jednu z nich přišel její majitel na
novostavbě rodinného domku ve Svatojánském Újezdě. Přímo
ze staveniště ji odcizil během několika posledních dnů dosud
neznámý pachatel, který tak svým jednáním způsobil škodu
ve výši 8 tisíc korun. Případ šetří policisté obvodního oddělení
v Nové Pace.

VLOUPÁNÍ DO BENZÍNOVÉ
ČERPACÍ STANICE
Do benzinové čerpací stanice v Nové Pace se vloupal v úterý
15. května v časných ranních hodinách dosud neznámý pachatel.
Zájem měl pouze o cigarety, kterých zde odcizil za více jak 29
tisíc korun. Po pachateli teď pátrají policisté obvodního oddělení
v Nové Pace.

DOBROSRDEČNÝ DŮCHODCE PŘEPADEN
VE VLASTNÍM DOMĚ
Poslední květnová sobota byla pro třiaosmdesátiletého důchodce z Jičína jako každá jiná, a přece se v něčem lišila. Hned po
ránu se dal starý pán do čištění komínu, kamen a trubek v celém
domě, když kolem 11 hodin někdo zazvonil. Požádal manželku,
aby se šla podívat, kdo přišel. Venku stáli dva muži, které žena
neznala, a tak zavolala na manžela. Než stačil přijít, už stáli oba
muži přímo u hlavních dveří a spustili, že jim nesou tisíc korun,
ale že mají pouze pětitisícovou bankovku, kterou potřebují rozměnit. Důchodce se na víc neptal a vrátil se zpět do domu. Oba
muži ho však následovali, a to i přesto, že je nezval dál. Zde se
snažil jeden z nich neustále chodit s ním. V obývacím pokoji si
pak všiml, jak si senior bere z kapsy saka peněženku. S tou poté
přešel do kuchyně, kde na dotaz, proč mu vlastně peníze přinesli,
ani jeden z nich neodpověděl. Pouze ho vyzvali, aby jim podepsal
převzetí peněžní částky. V okamžiku, kdy se muž sklonil nad
stolem a chtěl lístek podepsat, se stalo něco, co vůbec nečekal.
Jeden z mužů ho totiž zákeřně udeřil zezadu do hlavy, přičemž
senior narazil čelem do stolu. Pak už vzaly události rychlý spád.
Oba se zmocnili peněženky i s 53 tisíci korunami a rychle utekli.
Venku pak před domem nastoupili do vozidla černé barvy a odjeli
směrem do centra Jičína.
Jeden z mužů byl ve věku okolo 55 let, asi 180 cm vysoký, silnější
postavy, měl krátké, prošedivělé vlasy. Na sobě měl kalhoty světle béžové barvy, košili s dlouhým rukávem tmavé barvy. Druhý
muž byl také asi 180 cm vysoký, silnější postavy, ve věku kolem
55 let, měl krátké, tmavě hnědé vlasy. Oblečen byl do kalhot
světle modré barvy, lehké letní bundy světle šedivé barvy.
Za trestný čin loupeže teď oběma hrozí trest odnětí svobody až
na deset let.
Policie žádá případné svědky, kteří by mohli k uvedenému
případu podat jakoukoliv informaci, aby tak učili na linku
tísňového volání 158 nebo přímo na telefon 974 533 101.
Policie ČR upozorňuje občany, aby byli velmi opatrní
a nikdy si do svých bytů ani domů nepouštěli cizí osoby. Jak
je patrno ze shora uvedeného případu, pachatelé se nebojí
použít násilí a z počátku nevinná “návštěva” se může změnit
v loupežné přepadení.

VLOUPÁNÍ DO BYTU
Do jednoho z bytů v Nové Pace, v ulici U Studénky se vloupal
během neděle 10. června dosud neznámý pachatel. Uvnitř z chodby pak odcizil kabelku s platební kartou a finanční hotovostí.
Majitelka vyčíslila celkovou škodu na částku nejméně 4 tisíce
korun. Případ šetří policisté Obvodního oddělení v Nové Pace.

DOPRAVNÍ NEHODA S LEHKÝM ZRANĚNÍM
V pondělí 18. června jel v ranních hodinách dvaadvacetiletý řidič
osobním vozidlem Opel Astra v obci Stará Paka ve směru na Novou Paku. V daném úseku komunikace dostal vlivem nepřiměřené
rychlosti jízdy v pravotočivé zatáčce na mokrém povrchu vozovky smyk, kdy následně s vozidlem havaroval do jednoho z domů.
Při nehodě utrpěl řidič lehké zranění, se kterým byl převezen do
Oblastní nemocnice v Jičíně. Celková škoda byla vyčíslena na
částku nejméně 50 tisíc korun.

ZLODĚJ SE Z LUPU DLOUHO NERADOVAL
Do objektu jedné z firem v Lázních Bělohrad se vloupal na konci
května neznámý pachatel. Uvnitř tenkrát poškodil několik dveří
a skříní a z jednotlivých kanceláří odcizil digitální fotoaparát,
mobilní telefon a z trezoru téměř 70 tisíc korun. Celková škoda
tak byla vyčíslena na 131 tisíc korun. O tři týdny později mu
“došly” peníze, a tak se do lázeňského města opět vrátil. Tentokrát
se vloupal do budovy mateřské školy, kde v kuchyni a v jedné
z kanceláří našel příruční trezorky, ze kterých odcizil téměř 30
tisíc korun. Dlouho se však z lupu neradoval. Policisté totiž na
základě provedeného šetření již po dvou dnech zjistili, kdo má
“vloupačky” na svědomí. Jedná se o třicetiletého muže z okresu
Trutnov. Tomu bylo ještě téhož dne sděleno obvinění z trestného
činu krádeže a poškozování cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky.

CHAMTIVOST STÁLA MUŽE SVOBODU
O benzínové čerpací stanice je mezi zloději stále velký zájem.
Vybírají si hlavně ty na okrajích měst a obcí. A právě do jedné z
nich v Nové Pace se vloupal během noci na 21. června neznámý
pachatel. Cestu dovnitř zvolil celkem kuriózním způsobem. V
zadní části objektu si totiž vytvořil ve stěně otvor, kterým se
následně dostal do prostoru skladu. Zde bral všechno, co mu
přišlo pod ruku: cigarety, alkohol, ale i cukrovinky. Poté co již
měl celý lup v hodnotě 35 tisíc korun uložený v tašce, chystal se
odejít. Než však budovu “benzinky” nadobro opustil, vrátil se
ještě jednou pro balíček žvýkaček a to se mu stalo osudným. Toto
malé zdržení ho připravilo o čas, který nutně potřeboval k tomu,
aby se včas schoval před právě přijíždějící policejní hlídkou. I
když se nakonec snažil ukrýt ve vysoké trávě, nebylo mu to nic
platné. Policisté jej přesto vypátrali a na místě zadrželi. Jednalo
se o devětačtyřicetiletého muže z Prahy, kterému bylo ještě téhož
dne sděleno obvinění z trestného činu krádeže a poškozování cizí
věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Takový konec si jistě muž nepředstavoval, ale jak sám uvedl, neměl být “hladový” a neměl se pro žvýkačky vracet. Možná, že by
teď neseděl ve vazební věznici, kam ho poslal soudce Okresního
soudu v Jičíně, ale třeba doma ve svém pražském bytě.
nprap. Hana Klečalová,
vrchní inspektor, v.r. (tm) PČR OŘ Jičín
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POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA OBYVATEL
Jak si počínat za silného větru
Při silném větru hrozí ulomení a pády silných větví i
celých stromů na objekty či zaparkovaná auta, pády
sloupů a drátů elektrického a jiného vedení, poškození
anténních systémů, střech, omítek. Pro maximální
omezení rizika poškození zdraví a majetku by měli
občané ve vlastním zájmu dodržovat základní pravidla
bezpečného jednání.
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezení pobytu venku
a jízdy autem, neschovávat se pod stromy nebo v okolí
vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní
krytiny. Zásadně nechodit do lesa!!!
Neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co
hrozí zřícením.
Před příchodem větru preventivně zajistit okna,
dveře, upevnit volně uložené předměty /truhlíky s
květinami/.
Nepřibližovat se ke spadlým drátům elektrického
vedení.
Při jízdě autem jet maximálně opatrně a pomalu.
Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné.

Jak se chránit před bleskem
Blesk je silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře.
Úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí,
kdy se výboj sestupující z mraků setká s výbojem ze
země.
Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty /ani
deštník/ - zafungují totiž jako bleskosvod.
Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se
neschovávejte pod osamocené stromy.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých
pláních. Nejbezpečnější řešení je přečkat bouřku v
podřepu s nohama a rukama u sebe. Nezdržujte se v
blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě.
Během bouřky zbytečně nevycházejte ven. Pokud jste
v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém
místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů,
zásuvek a telefonu.
Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektriky televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
Pokud Vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte
se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře
zavřené, poskytne Vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru dávejte
pozor na padající stromy a větve.
Další velké nebezpečí hrozí na vyvýšených místech v

bezprostřední blízkosti železných konstrukcí /sloupy
el. vedení/, vysokých osamocených stromů nebo
vodních ploch.
Velké nebezpečí hrozí i při koupání, windsurfingu,
plavbě v loďce. Příliš bezpečné není ani telefonování
či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
Pokud však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních způsobených elektrickým proudem a při
popáleninách.
Velitel okrsku SDH Stará Paka, člen odborné rady
velitelů OSH ČHS Jičín Karel Rail

INZERCE

TECHNICKÉ SLUŽBY
Města Lomnice nad Popelkou
nabízejí

DODÁNÍ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
(polínka v délkách 25, 33 a 50 cm)
Cena za 1 sprm

(sypaný prostorový metr)

měkké dřevo 700 Kč
tvrdé dřevo
900 Kč
(cena vč. DPH)

Doprava do 7 km zdarma

Objednávky přijímá
kancelář TSM,
K Urnovému háji 118 (Olymp)
Tel.: 481 671 561
Tvrdé dřevo jsme schopni dodávat pouze
v omezeném množství.
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AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE Z PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ
K záplavě došlo po vydatném dešti dne 21. 3. 2007,
kdy se ucpal převaděč vody z pole za železničním
náspem nahromaděným bahnem a poté se voda vyvalila na povrch a přes zahrádky p. Nypla a p. Burdy se dostala na zahrádky č. p. 188 p. Porubského
a pí. Raisnerové. Poté pokračovala přes dřevníky ulicí
dolů k potoku.
fotografie Jiří Martínek
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SPORT
Stolní tenis

POSTUP – GRATULACE

Velkým úspěchem našich stolních tenistů skončila divizní soutěž
ročníku 2006 - 2007.
Naše “A” mužstvo vyhrálo dva zbývající zápasy v Hradci Králové, a když jeho největší soupeř, družstvo Rtyně, jedenkrát
remizoval, vyhrálo celou soutěž rozdílem jediného bodu. Za
tímto úspěchem stojí tito hráči:
Petr D l a b o l a
Petr K o r t u s
Lubomír Š a j n e r
Pavel V a j g l
Vybojovali tak pro Starou Paku v historii nejvyšší soutěž, kterou
jednotlivé oddíly TJ Sokol absolvovaly, a to
III. celostátní ligu stolního tenisu
Gratulace a poděkování za vzornou sportovní reprezentaci obce
přichází nejen od výboru TJ Sokol Stará Paka, ale i od vedení
obce, neboť nejen sportovními výsledky se naši hráči presentovali, ale i obrazně nesli s sebou znak obce Stará Paka, kterou vnesli
do paměti v mnoha místech Královéhradeckého kraje. Vždyť

AKTUALITY Z KOPANÉ

před uměním hráčů z naší obce se musela sklonit taková mužstva
z velkých měst jako je Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou,
Hronov, Vrchlabí atd., která jistě mají větší členskou základnu
a možnost výběru hráčů. O to je větší význam úspěchu našeho
mužstva.
Dne 20. dubna se konal slavnostní akt v zasedací místnosti obecního úřadu ve Staré Pace za účasti hráčů A mužstva, předsedy
oddílu stolního tenisu M. Pánka, předsedy TJ Sokol Stará Paka
Mgr. M. Pospíšila, členů výboru TJ Sokol – L. Frýby, J. Dlaboly
st., kdy hráčům a předsedovi oddílu byly předány pamětní poháry
z rukou předsedy TJ Sokol a místostarosty obce p. Knapa. Paní
starostka poděkovala hráčům za úspěšnou reprezentaci sportu,
ale i obce samotné. Poté následovala krátká beseda sportovců
s vedením obce.
Přejeme všem hráčům družstva stolního tenisu pevné zdraví,
chuť do dalšího tréninku a věříme, že i ve vyšší soutěži se bude
dařit. Ještě jednou blahopřejeme.
za TJ Sokol Stará Paka, za obec Stará Paka
Jiří Knap

AKTUALITY Z KOPANÉ

DOROST – okresní přebor Jičínska
Právě skončený soutěžní ročník 2006 - 2007 probíhal za
účasti 7 dorosteneckých mužstev. Po odehrání všech zápasů v
základní části se v jarní polovině tabulka rozděluje na finálovou
část, kde se hraje dvoukolově o přeborníka okresu a na část o
konečné umístění. Naše mužstvo pod vedením V. Horáka a J.
Šece prokazovalo po celou sezónu velmi dobrou výkonnost a
účast ve finálové skupině (o 1. - 4. místo) jim neunikla. V tomto
duchu pokračovali i nadále, a tak i přes některé drobné zaváhání
je konečná 2. příčka velmi pěkným umístěním. V družstvu letos
končí 5 hráčů (věkově přechází do mužů nebo jim končí v našem
oddíle hostování). Stejný počet přechází ze žákovské kategorie.
V novém soutěžním ročníku je mužstvo přihlášeno do 1.A třídy
Královéhradeckého kraje, skupina A.

AKTUALITY Z KOPANÉ

Konečná tabulka nadstavbové části o 1. - 4. místo
1. Železnice

14

2

2

73:20

44 b.

2. Stará Paka

10

2

6

68:36

32 b.

3. Staré Místo

8

2

8

46:43

26 b.

4. Žlunice

8

1

9

45:69

25 b.

skupina o 5. - 7. místo
5. Libuň

7

4

5

61:36

25 b.

6. Libáň

5

4

7

53:60

19 b.

7. Dětenice

0

1

15

7:89

1 b.

pokračování na stranách 16 a17

16

AKTUALITY Z KOPANÉ

SOKOL
Stará Paka

AKTUALITY Z KOPANÉ

AKTUALITY Z KOPANÉ

Vyhodnocení sezóny 2006 - 2007

Po loňském ročníku, kdy staropačtí bojovali o postup a nakonec skončili druzí za rezervou Jičína, se letos
opět chtěli pokusit o postup do vyšší soutěže. Bylo potřeba
posílit kádr mužstva, což se také povedlo. Během sezóny
přišli Roman Kašajík a David Huňák z Jaroměře a zejména Jirka Kohout z Prahy, který má zkušenosti z vyšších
soutěží, což také bylo na hřišti vidět. Kádr mužstva zůstal
stejný jako v loňské sezóně a navíc posily dobře zapadly
do kolektivu, a tak to vše dávalo dobrý příslib do letošní
sezóny. Mužstvo doplnil také ještě dorostenec Tomáš
Vrábel z Lomnice a místní Jan Bíl. Po dvou porážkách v
Kopidlně a doma se Starým Místem mužstvo přezimovalo
na vedoucí pozici, ale jen s mírným náskokem tří bodů před
konkurenty z Chomutic, Valdic a hlavně Kopidlna.
Zimní příprava probíhala v domácích podmínkách
a mužstvo sehrálo kvalitně obsazený turnaj v Železném
Brodě, kde obsadilo krásné třetí místo. Do jarní soutěže
staropačtí vstoupili dobře, avšak klíčová utkání jara měla
teprve přijít. Po bezbrankové remíze ve Valdicích, domácím vysokém vítězství nad Kopidlnem 7:0 a remíze 0:0 v
Chomuticích zdálo se, že je rozhodnuto, ale přišla porážka
ve Starém Místě 3:2, a tak se mužstvo ze Staré Paky muselo
soustředit na poslední tři utkání, kde muselo dvakrát zví-

tězit k jistotě postupu. Po domácí výhře s rezervou Lázní
Bělohrad zvítězilo 0:1 v Libuni, a tak postup Staré Paky
do I.B třídy je realitou. Trenér Drusan děkuje za předvedené výkony v utkáních, ale apeluje na zlepšení tréninkové
morálky, aby mužstvo sehrálo dobrá utkání v I.B třídě a
dobře reprezentovalo obec Stará Paka.

"A" mužstvo TJ Sokol Stará Paka po poslením vítězném utkání
s mužstvem Hořice "B".

"A" mužstvo TJ Sokol Stará Paka po vítězném utkání v Libuni za přítomnosti mnoha staropackých příznivců.
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STARÁ GARDA V AKCI

Ve středu 30. 5. 2007 opět po delší době vyběhli na staropacký

trávník místní fotbalisté “dříve narození” proti vrstevníkům z FC
Milíčeves. Za příjemného fotbalového počasí a za účasti
50 diváků ! (je vidět, že fotbal v současné době ve Staré Pace táhne)
bylo sehráno přátelské utkání.
SG Stará Paka - SG Milíčeves 3 : 3 (poločas 2 : 1)
rozhodčí: Aleš Rulf, na pomezí Jaroslav Sedláček, Milan Vrabec,
Josef Dlabola ml.
V sestavě našeho mužstva se vystřídali: Kohút Martin, Palm Pavel,
Entner Jaroslav ml., Mach Martin, Pospíšil Milan, Mizera Zdeněk,
Kohút Pavel, Bark Jaroslav, Knap Jiří, Klučák Josef, Pfeffer Miroslav, Rulík Miroslav ml., Typlt Milan, Novák Jiří, Drusan Jan.

První poločas začal za větší aktivity našeho mužstva, projevila se
chuť do hry a i nižší věkový průměr. Vytvořili jsme si několik dobrých příležitostí, první branku si však hosté vstřelili
nepředvídanou tečí míče sami. Poté nevyužil příležitost J. Knap,
dvakrát vedle střílel aktivní
Z. Mizera, který svým pohybem dělal hostující obraně starosti. Hosté
však po první naší dvacetiminutovce převzali iniciativu a pěknou
hlavičkou srovnali skóre. Poté se vyznamenal náš brankař M. Kohút,
když vytěsnil nebezpečnou střelu hostí a následně předvedl dva další
dobré zákroky. Před koncem poločasu po přihrávce P. Kohúta střílí
druhou branku Mizera.
Do druhého poločasu nastoupil v naší brance J. Drusan a M. Kohút
šel vypomoci do pole. Na našich hráčích se začala projevovat větší
únava a hosté nebyli rychlejší, ale fotbalovější a lépe si přihrávali.
Měli jsme několik příležitostí, střela z levé strany J. Knapovi nesedla,
nevyužity zůstaly příležitosti P. Kohúta i J. Nováka. J. Drusan předvedl několik brankařských parádiček pro diváky, avšak nezabránil
vyrovnávací brance hostů po pěkné akci z pravé strany. Naši hráči
předvedli několik pohledných akcí, kdy bylo využito rychlosti M.
Kohúta i J. Nováka a po jedné z nich a průniku P. Kohúta střílí
J. Novák z bezprostřední blízkosti třetí branku. Po krátké chvíli
postupuje J. Novák sám na brankaře, ale v rozhodující chvíli střílí
vedle branky.
Dále přišly příležitosti Klučáka (hlavička vedle branky a střelecký
pokus), P. Kohúta – střela nad branku, pěkná střela M. Typlta vedle
branky. Hosté se však nevzdávají a předvádějí na základě přesných
přihrávek několik pěkných akcí, které řeší pěknými zákroky J.
Drusan. Těsně před koncem zápasu však hosté vyrovnávají pěknou
hlavičkou.
Nerozhodný výsledek je spravedlivým vyjádřením poměru sil na
hřišti. Věřím, že toto není poslední vystoupení našich bývalých
fotbalistů, neboť i oni v dnešní uspěchané době potřebují pohyb a
ještě je na krásném staropackém pažitu uvidíme. Nejbližší jejich
vystoupení by mělo být v odvetě v Milíčevsi.

FOTBALISTÉ - VÍTĚZNÍ
První polovina letošního roku byla pro sportovce TJ Sokol
Stará Paka úspěšná. O březnovém úspěchu stolních tenistů
“A” mužstva (postupu do III. celostátní ligy stolního tenisu)
píšeme v samostatném článku. Na ně v měsíci červnu navazují
staropačtí fotbalisté. “A” mužstvo startující v okresním přeboru
Jičínska ročníku 2006 - 2007 splnilo svá předsevzetí, o kterých
jsme psali v článcích ze zimní přípravy mužstev, stanulo na 1.
místě tabulky a stalo se přeborníkem okresu Jičín.
Zaslouženě tak postupuje do dalšího ročníku 2007 - 2008 do
krajské 1. B třídy,
ve které bude měřit síly s mužstvy i z jiných okresů. Naše mužstvo prošlo okresním přeborem tentokrát bez větších zaváhání
a jeho postup je zasloužený. Věříme, že se mu bude ve vyšší
soutěži dařit a fotbal ve Staré Pace nadále “potáhne” diváky
alespoň v takové míře, jako tomu bylo v jarní části soutěže.
Gratulujeme tak celému realizačnímu týmu činovníků
fotbalového oddílu, který se okolo “A” mužstva pohyboval,
trenéru J. Drusanovi “za pevné nervy” a všem hráčům, kteří
se o tento úspěch zasloužili. Děkujeme za dobrou reprezentaci
nejen staropacké kopané, ale i jména naší obce Stará Paka v
rámci okresu.
Jiří Knap - místostarosta

STARÁ GARDA – PODRUHÉ
Ve středu 13. 6. 2007 se představili “dříve narození hráči” TJ Sokol
Stará Paka v odvetném přátelském utkání v Milíčevsi. Hrálo se za
teplého, slunného počasí.
SG Milíčeves - SG Stará Paka 1 : 3 (poločas 1:1)
branky: Typlt Milan, Mizera Zdeněk, Kohút Martin
sestava: Drusan Jan, Palm Pavel, Bark Jaroslav, Knap Jiří, Entner
Jaroslav ml., Lhota František, Typlt Milan, Kohút Pavel, Kohút
Martin, Klučák Josef, Řeháček Václav, Pfeffer Miroslav, Sedláček
Jaroslav, Mizera Zdeněk
realizační tým: Dlouhý Zdeněk, Dlabola Josef st., Typlt Milan
– hrající vedoucí mužstva
V úvodu utkání hráči obou mužstev “nabírali dech” a hrálo se mezi
oběma šestnáctkami. První příležitost byla na naší straně – P. Kohút, střela J. Klučáka končí vedle branky domácích. Ve 13. min. se
naše obrana rozestoupila a naběhnutím do tohoto volného prostoru
se domácí ujímají přesnou střelou vedení. Poté následovala ještě
jedna vyložená šance domácích, avšak “bezpečí” naší branky – J.
Drusan vyráží hlavičku nad břevno. Naše mužstvo si vytvořilo mírnou převahu a ve 23. min. po několika předchozích akcích M. Typlt
křížnou střelou k tyči překonává domácího brankaře a vyrovnává
stav zápasu. Poté přišly příležitosti Z. Mizery, nejprve střílí těsně
vedle branky a poté přímo do náruče brankaře. Závěr první části
byl opět hrou na obou stranách spíše uprostřed hřiště.
Druhý poločas začal nástupem našeho mužstva, příležitost měl Z.
Mizera, M. Kohút. Poté zasahoval dvakrát úspěšně náš brankař J.
Drusan. Individuelní průnik Z. Mizery končí v 55. min. úspěchem
a vedoucí brankou. Aktivita byla na našich kopačkách. M. Kohút
z křídla zakončuje nad branku, střelecký pokus M. Typlta končí
v náručí domácího brankaře. Po pěkné kombinaci střílí P. Kohút
těsně nad branku. Střela J. Knapa z levé strany končí vedle branky,
další pokus téhož hráče míří těsně nad branku. V těchto chvílích
vrcholí naše snaha o útočnou hru vzornou bratrskou spoluprací
P. a M. Kohútových a posledně jmenovaný křížnou střelou zvyšuje naše vedení na rozdíl dvou branek. Poté bylo ještě několik
příležitostí, které zůstaly nevyužity.
Hra našeho mužstva v tomto zápase byla na lepší úrovni než
v prvním utkání ve Staré Pace. Bylo to i díky tomu, že jsme střídali
3 hráče, kdežto domácí pouze 1. Náš brankář po zápase konstatoval,
že “dnes se na fotbal díval a nechytal”, neboť domácí až na několik
málo příležitostí v prvním poločase si vyloženou “gólovku” ve
druhém poločase nevytvořili.
Věříme, že to nebylo poslední vystoupení našeho mužstva a i na
podzim vyběhnou společně k dalším utkáním.
referát – Z. Dlouhý
zpracoval – J. Knap

MUŽI “B” - okresní soutěž Semily
I v sezoně 2006 - 2007 naše “B” mužstvo startovalo v soutěžích sousedního okresu Semily. Právě skončený ročník lze
hodnotit vcelku kladně, i když v závěru soutěže se mužstvo
potýkalo s poněkud kolísavými výkony a zvláště úzkým kádrem hráčů, kteří byli k dispozici v některých zápasech. Mrzí
zejména prohry v Nové Vsi nad Popelkou a v domácím prostředí s Jenišovicemi “B”. Ztrátou v boji o čelo tabulky byla
i remíza doma s Mírovou “B”. Pozitivně hodnotíme výhry
ve Vysokém nad Jizerou, v Zálesní Lhotě a doma se Studencem “B”. Poděkování patří i hráčům “A” mužstva a dorostu,
kteří v případě potřeby vypomáhali naší “rezervě” v bojích
o mistrovské body. Tým pracoval pod vedením P. Kohúta,
vedoucím mužstva je Z. Dlouhý. V konečné tabulce obsadilo
mužstvo pěkné 3. místo, když dlouho figurovalo mezi prvními
týmy, které bojovaly o postup do okresního přeboru.
Do nového soutěžního ročníku je naše “B” mužstvo přihlášeno do okresní soutěže okresu Jičín – po několika letech
tedy změna!
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