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ZDARMA

Dne 11. 6. 2007 obdržela obec Stará Paka žádost pana ředitele 
Mgr. Kamila Pasáka o vyhlášení konkurzního řízení na nového 
ředitele Masarykovy základní školy ve Staré Pace z důvodu 
uvolnění k odchodu do důchodu.
11. 7. 2007 se uskutečnila první schůzka konkurzní komise, která 
hodnotila 5 doručených žádostí.

Slovo nejen pro starostuSlovo nejen pro starostu

NOVÝ ŘEDITEL MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jedna žádost nebyla úplná, takže byla vyřazena a do druhého 
jednání konkurzní komise, které proběhlo 25. 7. 2007, postoupili 
4 uchazeči.
Dva byli komisí vyhodnoceni jako nevhodní a dva jako vhod-
ní.
Vhodnými uchazeči se stali Mgr. Pavel Antoš ze Staré Paky a 
RNDr. Milan Sedláček z Benecka.
Komise vyhodnotila jako vítěze konkurzu Mgr. Pavla Antoše 
ze Staré Paky a starostka ho na jeho žádost jmenovala do nové 
funkce od 1. 10. 2007.

Kdybych si mohla přát tři přání, pak bych si přála:
1. Za celou obec přeji novému panu řediteli, aby se mu práce na 
naší škole a s našimi dětmi líbila.

2. Aby naše škola zůstala v síti škol na tak dobré úrovni, jako 
je doposud.  

3. Aby spolupráce obce a její příspěvkové organizace ZŠ ve Staré 
Pace vedla ku prospěchu všech občanů. Neboť udržet v obci školu, 
to je bezesporu její hlavní priorita.

                                                       Věra Hlostová
                                                       starosta
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U S N E S E N ÍU S N E S E N Í

z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 17. 9. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka se stáhnutím bodu č. 4 – dodatek smlouvy s VČP Net, s.r.o.
2) Návrhovou komisi ve složení Oldřich Vrabec, Ing. Pavel Červený
3) Ověřovatele zápisu pana Štefana Válka
4) Změnu účelu použití úvěru ze SFRB pro pana Milana Macha
Zodpovídá: ZO   Termín: 17. 9. 2007

Zastupitelstvo obce zamítá:
1) Žádost o finanční příspěvek pro OS “Život bez bariér”

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1) Kontrolu usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka.
2) Informaci pí. starostky o žádosti o dotaci na výměnu oken v Masarykově ZŠ ve Staré Pace.
3) Informaci pí. starostky o dotaci ve výši 300 000,- Kč na opravu hasičské techniky.
4) Informaci pí. starostky o žádosti o dotaci ve výši 380 000,- Kč na zajištění náhrad škod po orkánu Kyril způsobených na 
 obecních komunikacích.
5) Informaci pí. starostky o záměru výstavby větrných elektráren v lokalitě Brdo a Karlov firmou AB Wind a.s.
6) Informaci pana P. Kohúta o špatném stavu cesty v “Olšičkách” a žádost o nápravu.
7) Informaci pana Ing. Červeného o špatné dopravní obslužnosti z Nové Paky a okolních obcí do Jičína a návrh na řešení 
 tohoto problému v návaznosti na členství obce Stará Paka ve svazku měst a obcí NOVOPACKO.
8) Připomínku pana L. Frýby na nadměrný odběr vody na československém hřbitově ve Staré Pace chataři Staropackých hor.
9) Připomínku pana Ing. Rohra o nutnosti kontroly činnosti Masarykovy ZŠ ve Staré Pace ze strany OU Stará Paka.

Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce

NOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU OBCE STARÁ PAKA
Zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 8. 2007 nová pravidla pro poskytování prostředků z rozpočtu obce Stará Paka. 
Tato pravidla  i formulář žádosti jsou umístěny na stránkách obce www.starapaka.cz
Pro všechny organizace a spolky, které chtějí žádat o finanční prostředky, je zásadní změna v poskytování finančních prostředků 
i v termínu podání žádosti. Žádosti na příští rok se přijímají od 15. září do 31. října.
 
                                                                Věra Hlostová
                                                                starosta

Tak jako většina z nás vzpomíná na 
smutná výročí, kdy nás opustili naši 

blízcí, a tato data se nám navždy zapíší 
do našich srdcí, chci nám všem připome-
nout jedno takové smutné výročí. 
Dne 14. září 2007 uplynulo 70 let, kdy 
zemřel první prezident Československé 
republiky Tomáš Garrigue Masaryk.
Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně. 
Jeho otec pracoval na císařských stat-
cích a matka byla kuchařka.
Masaryk se učil kovářem, ale později 
nastoupil na gymnázium a po maturitě (1872) do Vídeňské uni-
verzity na filosofickou fakultu (ukončil ji 1876).
Po vypuknutí války byl již Masaryk známou českou osobností, 
ale neměl zatím valný politický vliv. Rozhodl se přidat na stranu 
spojenců a 1914 odjel z Rakouska-Uherska. V Paříži založil spolu 
s Benešem a Štefánikem Československou národní radu. Mezitím 

Zářijová vzpomínkaZářijová vzpomínka

se v Rusku a Francii formovaly československé vojenské jednotky. 
V Rusku byla československá legie v konfliktu s bolševiky, kteří 
sabotovali její cestu do Francie. Českoslovenští vojáci kontro-
lovali celou železniční magistrálu mezi Uralem a Vladivostokem 
a podle instrukce Spojenců prodlužovali svou vojenskou přítom-
nost na Sibiři. Tím si Češi vysloužili velké uznání, které českým 
představitelům usnadňovalo další jednání.
Masaryk jednal s vládami Anglie, Ruska a Spojených států a 
podařilo se mu prosadit poválečné roztržení Rakousko-Uherska 
a vznik samostatného státu Čechů a Slováků. 14. října 1918 se 
Masaryk stal předsedou prozatímní československé vlády, o 4 
dny později ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost 
československého národa a 14. listopadu T. G. Masaryka v jeho 
nepřítomnosti zvolilo Revoluční Národní shromáždění preziden-
tem nové republiky.

Po válce se dne 21. prosince 1918 vrátil triumfálně do Prahy. Na 
Hradě přednesl své první poselství k Národnímu shromáždění. 
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I N F O R M A C EI N F O R M A C E

Zahájil je slavným citátem z Kšaftu Komenského, že „vláda věcí 
Tvých k Tobě zase se obrátí, ó lide český.“
V roce 1920, 27. května byl T. G. M. zvolen prezidentem podle 
nové československé ústavy - do funkce prezidenta byl pak zvo-
len ještě dvakrát, v roce 1927 (27. května) a v roce 1934 (24. 
května).
Po nástupu Hitlera k moci Masaryk ještě v roce 1934 přijal 
prezidentskou kandidaturu. Komunisté tehdy kandidovali K. 
Gottwalda - ale již v příštím roce v prosinci na úřad ze zdravot-
ních důvodů abdikoval. Novým prezidentem byl zvolen Eduard 
Beneš.

Masaryk zemřel 14. září 1937 na zámku v Lánech. Jeho pohřeb 
dne 21. září se stal velkou manifestací zármutku.
Jeho jméno je vrcholným symbolem demokracie první repub-
liky.

Děkuji Vám všem, kteří jste si moji vzpomínku přečetli až do 
konce a den 14. září 1937 si vždy alespoň v duchu se mnou 
připomenete.
                                               Věra Hlostová
                                               starosta

Na základě rozhodnutí Královéhradeckého kraje byla koncem 
července 2004 definitivně ukončena činnost detašovaného 
pracoviště Oblastní nemocnice Jičín a.s., a tím i rehabilitační 
oddělení a LDN v Nové Pace.
Pačtí občané, ale i občané okolních obcí se s touto situací ne-
hodlali smířit, protože Novopacko jako centrum této spádové 
oblasti se stalo nedostatečně pokryto ZZS.
Dne 24. 6. 2005 byl odeslán na Krajský úřad Král. kraje návrh  
na zřízení výjezdového stanoviště RZS, sepsaný tehdejším 
místostarostou Škvařilem. Představitelé obcí Nová Paka, L. 
Bělohrad, S. Paka, Pecka, Vidochov a Úbislavice potvrdili 
tento návrh svými podpisy a jako kontaktní osoba za navr-
hovatele jsem byla ustanovena já, Věra Hlostová - krajská 
zastupitelka, protože pracuji v sociálně-zdravotním výboru. Po 
několika urgencích u gestora zdravotnictví Ing. Všetečky jsme 
byli pozváni dne 6. 9. 2005 na jednání do zasedací místnosti 
ZZS KHK. Zde předal Fr. Škvařil petici občanů města N. 
Paky  se 1 486 podpisy (podpisy sebrány za 3 dny) o zřízení 
RZS Ing. Všetečkovi. Na tomto jednání Ing. Všetečka, MUDr. 
Žabka, MUDr. Mašek, MUDr. Švábl představili optimaliza-
ci zdravotnictví v Král.  kraji a byly předloženy záznamy o 
dojezdových časech v roce 2004 pro N. Paku a okolí s tím, 
že je vše v pořádku.
Začátkem roku 2006 byla SZ výborem zastupitelstva Král. 
kraje sestavena pracovní skupina.Tato pracovní skupina ode-
slala dopis 35 obcím II. a III. stupně s dotazem o potřebnosti 
LSPP a zřízení RZS a případné finanční spoluúčasti. Z těchto 
35 oslovených obcí odpovědělo na dotaz pouze 24. Jediná 
Nová Paka měla zájem o zřízení RZS s tím, že se bude aktivně  
podílet na spolufinancování. Po tomto zjištění RNDr. Stejskal, 
předseda SZ výboru, oslovil opět město N. Paka o vyjádření k 
zřízení RZS. Fr. Škvařil zaslal dne 17. 5. 2006 další ujištění, 
že zájem ze strany N. Paky o zřízení RZS nadále trvá.
Z mé strany bylo několikrát urgováno osobní setkání Ing.Vše-
tečky se zástupci města N. Paka a okolních obcí.
Nakonec se setkání dne 23. 3. 2007 podařilo realizovat.
Přítomni byli za KÚ KK - Ing. Všetečka, za pracovní skupinu 
SZ výboru MUDr. Štětina, za N. Paku Ing. Hendrych, sta-
rostové obcí Pecka, Úbislavice,Vidochov, St. Paka, zástupce 
hasičů p. Pospíšil, MUDr. Vl. Roučka a Petr Malý za ODS a 
krajští zastupitelé - Petr Kuřík a V. Hlostová.
Zde byla gestorovi vysvětlena možnost zázemí RZS v pro-

NOVÁ PAKA – BÍLÉ MÍSTO V SÍTI STANOVIŠŤ ZDRAVOTNICKÉ 
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY (ZZS)

storách novopacké hasičské zbrojnice, čímž by došlo ke ko-
ordinaci obou zásahových skupin. Dále možnost využití RZS 
některými přilehlými obcemi Libereckého kraje (L. Olešnice, 
Horka, Horní a Dolní Kalná).
Ing.Všetečka přislíbil vypracovat do konce dubna stanovisko 
k tomuto návrhu. Byl konec dubna, května a nic. Dvakrát 
Ing.Hendrych napsal urgentní dopis, osobně jsem několikrát 
upozorňovala na nedodržení termínu samotného gestora a 
žádala splnění usnesení ze SZ výboru.
V mezidobí ministr zdravotnictví Tomáš Julínek připravuje 
zákon o ZZS a tipuje bílá místa (to znamená nepokrytá) na 
mapě ČR. Dne 28. 8. 2007 probíhá jednání o způsobu trans-
formace LSPP na Pohotovostní službu KHK. Zde vystoupil 
Ing. Hendrych a opět připomněl nedostupnost zdrav. zařízení 
charakteru nemocnice - její dostupnost osádkami ZZS KHK 
na její hranice a požádal o zohlednění Pohotovostní služby 
KHK v Nové Pace. Na toto vystoupení reagoval MUDr. Jiří 
Mašek, hlavní lékař ZZS KHK informací, že již proběhlo 
jednání na MZČR o zřízení výjezdového stanoviště RZS v 
Nové Pace. Ministerstvo vyjádřilo ochotu financovat zřízení 
stanoviště (cca 8 mil), neboť jeho služby by byly využívány i 
částí Libereckého kraje.
Zastupitelstvo KHK schválilo dne 13. 9. 2007 usnesení pro-
vozovat počínaje dnem 1. 10. 2007 PS ve dnech pracovního 
klidu a o svátcích od 8.00 do 20.00 hodin v okresních městech: 
Trutnov, Jičín, Náchod, Rychnov a Hradec Králové a v Nové 
Pace ponechat PS do doby, než bude zřízena RZS.
Další jednání na MZČR o zřízení RZS mělo probíhat v po-
lovině září. Na dalším sociálně-zdravotním výboru se budu 
ptát s jakým výsledkem.
Vidíte sami, že zřízení RZS je běh na dlouhou trať. Teď již 
chci věřit, že se tato akce blíží k cíli.
Zřízení RZS přinese všem občanům Novopacka a občanům 
části Libereckého kraje zkvalitnění a dostupnost zdravotní 
péče a zaručí včasnou pomoc  ve stavech bezprostředně 
ohrožujících život. 
Všem, kteří se na tom jakkoliv podíleli, děkuji.
 
                                         Věra Hlostová
                                         starostka Staré Paky
                                         a
                                         zastupitelka KHK,výbor SZ
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Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Druhé pololetí školního roku bude ukončeno v pátek 27. 
června 2008.

Podzimní prázdniny:   čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007
Vánoční prázdniny:   od soboty 22. prosince 2007 do středy 2. ledna 2008
    Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008
Jednodenní pololetní prázdniny:  pátek 1. února 2008
Jarní prázdniny:    od 4. února do 10. února 2008
Velikonoční prázdniny:   čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008
Hlavní prázdniny:   od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2008

Zápis žáků do 1. ročníku je stanoven na pátek 25. ledna 2008.

Termíny talentových zkoušek na střední školy:  pondělí 14. ledna 2008
Termín přijímacích zkoušek na střední školy:  pondělí 21. dubna 2008

SOUBOR PEDAGOGICKO - ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2007 - 2008

Mgr. Pasák Kamil - ředitel školy
Mgr. Žalská Marcela  - zástupkyně ředitele

Na základě jmenování nastoupí Mgr. Pavel Antoš do funkce 
ředitele Masarykovy základní školy od 1. 10. 2007.

I. stupeň    Třída
 Mgr. Jírová Jitka   I.
 Mgr. Stuchlíková Soňa  II.
 Mgr. Bartošová Jana  III.
 Mgr. Vrátilová Zdenka  IV.
 Mgr. Skořepová Lucie  V.

II. stupeň
 Mgr. Kamlerová Květoslava VI.
 Mgr. Kuželová Jana  VII.
 Šimerdová Petra   VIII.
 Kulihová Věra    IX.
 Mgr. Lavická Eva
 Ing. Štumpf Marek

Školní družina
 Fléglová Markéta  ŠD 1
 Hamanová Jana   ŠD 2

Správa školy
 Krausová Romana
 Krutský Jiří
 Nyplová Vladimíra
 Viková Jitka

Školní jídelna
 Vodičková Dana
 Smolíková Jitka
 Barková Věra
 Šormová Jaroslava

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY

Projekt COMENIUS schválen
Prázdniny utekly jako voda a z dalšího školního roku jsme již 
stihli “ukrojit” jeden měsíc. Celou tuto dobu jsme netrpělivě 
očekávali vyjádření Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy k naší žádosti o udělení finančních prostředků pro 
práci na projektu Comenius.
Jak jsme již informovali, proběhlo v minulém školním roce 
setkání zástupců staropacké školy, německé školy z města Bad 
Langensalza a turecké školy z přímořského letoviska Alanya. 
Společně jsme připravili projekt nazvaný Děti – budoucnost 
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naší země a Evropy a zaslali jej výše jmenované agentuře ke 
schválení.
Žádost byla vyřízena kladně a naše škola obdrží grant na realizaci 
tohoto projektu.
A co nás díky tomu v nejbližší době čeká? 
V listopadu se uskuteční další společné setkání. Tentokrát to bude 
v Německu a zúčastní se ho už i vybraní žáci. Naším úkolem je 
do té doby připravit prezentaci staropacké školy a vytvořit návrhy 
na společné logo tohoto projektu.

V současné době probíhá ve všech partnerských školách mezi 
žáky průzkum, který se týká jejich životního stylu. O výsledcích 
budeme na našem setkání rovněž hovořit.
Nezájem o sport a jiné pohybové aktivity, příčiny rostoucí obezity 
mládeže a nedostatečný zájem rodičů a dětí o společně strávený 
volný čas, to jsou témata, kterým se budeme hlavně věnovat.
Zapojením do tohoto mezinárodního projektu budou mít děti 
možnost využít své jazykové znalosti v praxi a pochopit tím 
důležitost studia jazyků. Věříme, že tomu tak skutečně bude.

Mgr. Jitka Jírová, koordinátor projektu

TÝDENNÍ PROJEKT 1. A 2. TŘÍDY
Prvňáci a druháci z Masarykovy základní školy ve Staré Pace se zapojili do nového systému školního vzdělávání.
Paní učitelky Soňa Stuchlíková a Jitka Jírová pro ně připravily týden netradičního vyučování v rámci projektu nazvaného “Pojďte 
s námi za pohádkou.”
Celý týden od 10. do 14. září 2007 se “vyučovalo” v náhodně vybraných skupinách. Žáci průběžně plnili zadané úkoly na téma 
POHÁDKY. Uprostřed tohoto týdne se společně celý první stupeň rozjel na výlet do Jičína – města pohádek. Vyvrcholením celého 
projektu bylo páteční nocování ve škole, kterého se zúčastnilo 20 dětí z 1. a 2. třídy. Všichni přišli v podvečer přestrojeni za po-
hádkové bytosti. Také pí. učitelky, v přestrojení za Křemílka a Vochomůrku, se na tento večer moc těšily. Společně s dětmi prošly 
pohádkovým průvodem Starou Paku. Poté všichni povečeřeli dobroty od maminek a tančili na pohádkové diskotéce. A pak se již 
děti uložily ve svých třídách ke spánku. Aby se jim dobře usínalo, paní učitelky jim četly pohádku.
V sobotu ráno si rodiče své spokojené děti odvedli domů. Dle ohlasu žáků i rodičů se celotýdenní projekt 1. a 2. třídy vydařil a děti 
si vyzkoušely vyučování podle nového Školního vzdělávacího projektu.

Mgr. Soňa Stuchlíková
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A nyní následují ukázky z postřehů šikovných druháků – Ondry Šolce a Pavlínky Lešákové:
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE
Z iniciativy Rady Evropy se každoročně 26. září slaví Evropský den jazyků. Jeho cílem je upozornit na důležitost jazykového 
vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.
Naše škola se k této iniciativě též připojila. Ve středu 26. září se žáci měli možnost seznámit s velmi zajímavými zážitky z An-
glie, Pákistánu a Japonska. O svých vlastních zkušenostech z pobytu v muslimské rodině, která se usadila v Anglii, o naprosto 
odlišném způsobu života v této rodině, ale i o toleranci různých kultur přišla dětem vyprávět studentka pedagogické fakulty 
Lucie Štrynclová.
Ve čtvrtek 27. září pak děti společně se svými učiteli zúročily to, co si v průběhu předchozího týdne k oslavě Evropského dne 
jazyků připravily. Každá třída si podle svých možností přichystala zajímavé informace a úkoly spojené s poznáváním cizích 
jazyků i odlišných kultur. A tak například u prvňáků a druháků mohly děti poznávat česká nářečí, třeťáci přichystaly hrátky s 
českou i zahraniční literaturou, u čtvrťáků se řešily matematické úlohy, jejichž výsledky však také vedly k řešení jazykových 
úkolů, v další třídě děti luštily sportovní kvízy s použitím angličtiny, jinde zase pátraly po vynálezci a jeho vynálezu, v jiné třídě 
luštily hádanky v němčině či v angličtině a jinde zase získávaly poznatky o francouzské a italské kuchyni.
Při přípravě každá třída musela počítat s různou obtížností úkolů – od jednoduchých pro nejmenší školáky až po náročnější pro 
nejstarší žáky. Přesto se podařilo nachystat úkoly tematicky velmi pestré a pro žáky zajímavé. A pokud si občas děti nevěděly 
rady, určitě se rychle našel někdo, kdo pomohl.   K. Kamlerová

KNIHOVNAKNIHOVNA

V prvním říjnovém týdnu proběhl ve většině knihoven Týden knihoven. Jedná se o akci, která se každý 
rok opakuje a má za úkol zviditelnit práci i důležitost knihoven – od místních až po Národní knihovnu 
v Praze. Každá knihovna připravuje svůj program a svoji nabídku individuálně.
Místní knihovna ve Staré Pace se také této akce účastní. Po dobu trvání Týdne nabídne svým čtenářům i 
návštěvníkům např. registraci v knihovně zdarma, prominutí pokut za nevrácené knihy, možnost sezná-
mit se s internetem /hlavně pro seniory a matky na MD/, proběhnou besedy s dětmi z MŠ i s prvňáčky 
a druháčky, 

Aby se mohl zúčastnit co největší počet návštěvníků, potrvá akce ne týden, ale až do 
12.10., tedy 14 dní.
Těším se na Vás.

Knihovnice

Vážení spoluobčané. Opět bych vás chtěla informovat o služ-
bách, které vám může naše občanské sdružení Sportem proti 
bariérám – Český ráj nabídnout. Je to osobní asistence. Tato 
služba je tu pro vás, kteří jste se dostali do nepříznivé zdravotní 
nebo sociální situace. Potřebujete pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu? Na veřejných místech jsou letáky 
nabízející tuto pomoc.

 Komu je služba určena?
Osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným zdravotním a 
jiným postiženým bez omezení věku
Seniorům

 Kde službu poskytujeme?
V přirozeném prostředí vašeho domova
V prostorách o.s. SPB-Český ráj
Ve školských zařízeních v mikroregionu Novopacka

 Časová dostupnost
Osobní asistence je poskytována sedm dní v týdnu, v předem 
dohodnutém rozsahu a čase od 7 h. do 22 h.

 Můžete nás kontaktovat prostřednictvím
Ošetřujícího či jiného odborného lékaře
Městského úřadu Nová Paka, Obecního úřadu Stará Paka
Kohokoliv, kdo se domnívá, že byste naši službu potřebovali

Osobní asistence zahrnuje: 
□ Doprovody dětí do škol, na úřady, k lékaři, za kulturou, 
    na vycházky
□ Pomoc s hygienou, s oblékáním, úklidem domácnosti, 
    s přípravou jídla
□ Dohled nad seniory a hendikepovanými dětmi
□ Dovoz nebo donášku nákupu a podání oběda  
□ Převoz autem dle objednávky
□ Zajištění společnosti

Službu možno objednat na tel.

  724 725 295 paní Sedláková
 493 798 123 paní Pelikánová

V těchto dnech se dokončují kanceláře v Nové Pace ve spodní 
ulici Na Tržišti (pod náměstím) bývalá prodejna dárkových 
předmětů Orion. 
Zde se můžete informovat osobně.

Marcela Pelikánová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTEM PROTI BARIÉRÁM OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTEM PROTI BARIÉRÁM 
– ČESKÝ RÁJ– ČESKÝ RÁJ
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PRÁZDNINY 2007 V ROŠKOPOVĚPRÁZDNINY 2007 V ROŠKOPOVĚ

Začátkem července nastal čas letních táborů, dovolených a pro 
děti dva měsíce odpočinku od školních lavic. Obyvatelé a cha-
lupáři Roškopova si užívali takto:

V době červencových svátků se skupina výletníků vydala za 
nepříliš příznivého počasí na staropacké vlakové nádraží. I přes 
obavy z počasí jsme nastoupili do vlaku směr Turnov. Konečnou 
stanicí byla Březina. Neustále pršelo, ale nikoho počasí neodra-
dilo od pochodu po Českém ráji – na Drábské světničky. Během 
výstupu se počasí umoudřilo a po celý den nám na cestu svítilo 
sluníčko. Na vrcholcích skal se před námi rozprostřel nádher-
ný výhled po krajině. Po odpočinku a posilnění jsme vyrazili 
na další cestu směrem vyhlídka Mužský. Je to čedičový vrch, 
na kterém je postaven vojenský pomník z r. 1866. I odtud byl 
krásný výhled.
V restauraci Krásná vyhlídka jsme poobědvali a čekání na jídlo 
jsme si zpestřili výhledem na Ještěd. Stejnou cestou jsme se 
vrátili zpět a někteří “výletníci” uzavřeli i tento výlet v restauraci 
Sokolovna ve Staré Pace.
Pochod absolvovalo několik malých dětí a všechny musím 
pochválit, protože celý výlet zdolaly “po svých.” Nejmladším 
členem výpravy byl desetiměsíční Matěj Kříž.

Další akcí byl Hasičský víkend. V pátek 24. července se v 
odpoledních hodinách sešli všichni, kteří se podíleli na opravě 
hasičské zbrojnice – střechy a části kulturního domu. V sobotu 
dopoledne opravy pokračovaly. Někteří dobrovolníci uklidili 
hasičskou zbrojnici, provedli opravu a vyčistění hasičské tech-
niky. Po třetí hodině odpolední všechny členy vyškolil p. Karel 
Rail a večer proběhlo posezení u dobrého jídla a pití. Pozvání 
přijala i starostka obce pí. Hlostová. Všem, kteří se po celou dobu 

podíleli na opravách, moc poděkovala. Dík patří nejen SDH, ale 
také AVZO a TJ Sokol Roškopov.
11. srpna uspořádal TJ Sokol Roškopov za sponzorství AVZO 
Roškopov již 9. ročník nohejbalového turnaje trojic. Klání se 
konalo na hřišti v Ústí u Staré Paky. Do turnaje se přihlásilo 9 
družstev, která byla letos složena i z chlapců do 15 let. A nene-
chali se vůbec zastrašit “vetchými stařečky.”

Výsledková listina:
1. PRASEK – družstvo Nového Bydžova
2. TRAKTORKA – Roškopov – Krejčí, Sochor, Stuchlík
3. SAKOLUSKY – Ústí – Svoboda, Pešta, Šindelář
4. ESA – Roškopov – Červený, Hradecký, Sucharda
5. CESTA Z MĚSTA – účastníci neznámí
6. ROŠKOPOV I – Kříž, Podzimek, Zuzánek
7. PIVO – účastníci neznámí
8. TOI-TOI – Roškopov - Samek a chlapci M. Sedláček 
 a K. Kulhánek
9. JITRNICE – chlapci J. Fidranský a sourozenci Matoušovi
Všem blahopřejeme a příští rok snad již v Roškopově u nohej-
balu “KOP.”

Prázdniny uběhly a s nimi dospěla ke konci i oprava střechy hasič-
ské zbrojnice a části kulturního domu. Všichni, kteří se podíleli na 
této akci, si zaslouží srdečný dík a podle mě bych vůbec nejvíce 
poděkovala p. Suchardovi st. za organizaci při opravě.

Začal nový školní rok. S tímto rokem vzniklo za organizace p. 
Krejčího st. družstvo stolního tenisu. Všem hráčům přejeme v 
okresní soutěži co nejlepší výsledky.

Zuzánková Andrea

SPORTSPORT

Dvě soutěže pro žáky a žákyně základních škol z obcí, které 
jsou členy Lázeňského mikroregionu, byly vyhlášeny na poslední 
týden školního roku 2006 - 2007. Vybíjená pro dívky a malá 
kopaná pro chlapce, vždy ve dvou kategoriích – mladší (1. - 5. 
třída) a starší (6. - 9. třída). 
Vybíjená se uskutečnila, vzhledem k nepříznivému počasí, na 
umělém hřišti u základní školy v Pecce a v tělocvičně ZŠ. Malá 
kopaná proběhla na dvou travnatých hřištích v areálu “Bažant-
nice” v Lázních Bělohradě o den později. Hladkého průběhu 
a organizace jednotlivých soutěží se zhostili pracovníci Terra 
nostry – malebný kraj, Dvůr Králové nad Labem (tato organizace 
úzce spolupracuje s Lázeňským mikroregionem).
Poděkování v tomto případě patří vedení Masarykovy ZŠ ve 
Staré Pace, když se podařilo obsadit jedním družstvem školy 
všechny vypsané kategorie. Rovněž tak obsadily i ZŠ z Pecky a 
Lázní Bělohradu, dále se účastnila družstva z Miletína, Mlázovic 
a Lužan. Úspěšnost staropackých žáků a žákyň byla více než 
dobrá, když obsadili dvě první místa (malá kopaná mladší žáci a 
vybíjená mladší žákyně), jedno druhé místo (malá kopaná starší 
žáci) a jedno čtvrté místo (vybíjená starší žákyně). Tím se stala 
naše ZŠ nejúspěšnějším účastníkem těchto soutěží. 
V podzimních měsících by se měla uskutečnit ještě soutěž v 
cyklistice. Tímto Obecní úřad děkuje úspěšným reprezentan-
tům Masarykovy základní školy, vedení školy a učitelům, kteří 

prováděli dozor, a spolužákům, kteří tvořili diváckou kulisu, za 
vzornou reprezentaci obce Stará Paka i školy.
Konečné výsledky:
malá kopaná – mladší žáci        malá kopaná – starší žáci
 1. Stará Paka 1. Lázně Bělohrad
 2. Lázně Bělohrad  2. Stará Paka
 3. Pecka  3. Pecka
 4. Lužany  4. Mlázovice

vybíjená – mladší žákyně        vybíjená – starší žákyně
 1. Stará Paka  1. Miletín
 2. Pecka  2. Pecka
 3. Lázně Bělohrad  3. Lázně Bělohrad
 4. Stará Paka
 5. Lužany

VŠESPORTOVNÍ OBEC
Jak je psáno v předcházejícím článku, Lázeňský mikroregion 
uspořádal pro žáky ZŠ v posledním týdnu června sportovní 
soutěže. Pro dospělé připravil soutěž na sobotu 22. 9. 2007, a to 
ve volejbale, nazvanou “O pohár předsedkyně rady Lázeňského 
mikroregionu”. 
Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu na Pecce. Bylo při-
hlášeno i družstvo Staré Paky.
Zápasy proběhly za krásného podzimního počasí. Vzhledem k 

O pohár lázeňského O pohár lázeňského 
mikroregionumikroregionu
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tomu, že tento sport v naší obci není tak populární jako kopaná 
či stolní tenis, odpovídá i konečné umístění na 6. místě tabulky 
odvedené hře. Snaha našich hráčů a hráček (jednalo se o smíšená 
mužstva) nemohla stačit na umění soupeřů, v jejichž týmech 
startovali i hráči hrající v organizovaných soutěžích.

Naši obec reprezentovali:
Jiří Knap st., Jiří Knap ml., Vladimír Novák, Jakub Zahradník, 
Jan Kroužel, Jitka Knapová, Eva Zoubková, Martina Frýbová. 
Přestože jsme neobsadili první příčky, dokázali jsme si, že se 
umíme postavit i k tomuto sportu čelem.

Za spolupráci patří poděkování i Mgr. Pasákovi, řediteli Masa-
rykovy ZŠ a předsedovi FO.

Jiří Knap – místostarosta obce

BIKE TEAM – CYKLISTICKÝ ODDÍL TJ SOKOL STARÁ PAKA
Do své šesté sezóny vstoupili staropačtí maratónští cyklisté na horských kolech. Prozatím se v roce 2007 zúčastnili osmi závodů, 
tři je ještě čekají (Žacléřská sedmdesátka týmů, Trutnovská padesátka a Nova Autor Cup). 
Výborných výsledků tradičně dosahuje Lenka Pospíšilová (čerstvě Tomášová), která v sezóně vystoupila 2x na stupně vítězů, při-
čemž v prestižním maratónu Okolo Hradce dokonce zvítězila a na Ravo maratónu v Bělohradu byla na 2. místě. 
Jaroslav Pospíšil potvrdil pozici nejlepšího jezdce teamu a ve všech startech se vešel ve své kategorii do padesátého místa, což je vý-
borné. Navíc je i slušný běžec, což dokázal absolvováním Pražského mezinárodního maratónu, půlmaratónu a noční Grand Prix.
Zdeněk Tomáš prokázal v této sezóně zlepšení, slušná jarní příprava se projevila i v závodech. Dvakrát pronikl do první padesátky, 
jednou skončil hned za ní, což se mu v minulých sezónach nedařilo.
Tomáš Straňák se rozhodl jezdit delší varianty závodů a letos 
na těchto tratích především sbíral zkušenosti. Přesto především 
výsledky na Malevil Cupu a v Jestřebích Horách ukázaly jeho 
potenciál.
Novým členem v teamu se letos stal Lukáš Balcárek. V minu-
losti podával (ještě v jiném teamu) skvělé výkony, na které letos 
bohužel nenavázal. Ovšem je nutné podotknout, že jeho starty 
provázelo množství pádů a defektů.
Ostatní členové (Libor Doubek, Marek Balcárek, Pepa Vích, 
Tomáš Kynych a Iva Gurecká) do závodů letos nenastoupili. 
Po sedmi ročnících oblíbeného dvoudenního přejezdu Orlických 
hor jsme se rozhodli změnit lokalitu a tentokrát jsme se vydali 
do Krkonoš s přespáním na Staropacké boudě. Akce se vydařila 
a bude pokračovat i v příštím roce. 
Aktuální informace o cyklistickém oddílu naleznete ve vitríně 
vedle restaurace Na Lajně nebo na pravidelně aktualizovaných 
webových stránkách (www.sweb.cz/biketeam).

VÝSLEDKY 2007:
29. 4. 2007 - Alpina Okolo Pardubic – 50 km, převýšení 500 
m
Jarda Pospíšil - 46. místo v kategorii, 120. místo celkem, čas 
1:50,17 Zdeněk Tomáš - 51. místo v kategorii, 184. místo celkem, 
čas 1:59,30 Lenka Pospíšilová - 6. místo v kategorii, 201. místo 
celkem, čas 2:03,11 Tomáš Straňák - 87. místo v kategorii, 283. 
místo celkem, čas 2:16,41 Startovalo 445 závodníků.
12. 5. 2007 – Kelly´s Malevil Cup Jablonné v. P. – 62 / 102 
km, převýšení 1580 / 2550 m
Zdeněk Tomáš - 98. místo v kategorii, 302. místo celkem, čas 
4:12,56 (62 km)
Lenka Pospíšilová – 12. místo v kategorii, 373. místo celkem, 
čas 4:25,32 (62 km)
Tomáš Straňák - 84. místo v kategorii, 335. místo celkem, čas 
6:42,36 (102 km). Startovalo 1394 závodníků.
3. 6. 2007 – Kooperativa Okolo Hradce Králové – 60 km, převýšení 600 m
Jaroslav Pospíšil – 38. místo v kategorii, 100. místo celkem, čas 2:30,09 Zdeněk Tomáš – 32. místo v kategorii, 128. místo celkem, 
čas 2:33,38 Lenka Pospíšilová – 1. místo v kategorii, 154. místo celkem, čas 2:37,25.
Startovalo 950 závodníků.
23. 6. 2007 – Apache Jestřebí Hory Úpice – 103 km, převýšení 2500 m
Tomáš Straňák - 53. místo v kategorii, 207. místo celkově, čas 6:40:13. Startovalo 761 závodníků.
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14. 7. 2007 – Scott Krkonošský Maratón Lomnice n. P. – 54 / 99 km, převýšení 1310 / 2525 m
Lukáš Balcárek - 85. místo v kategorii, 131. místo celkem, čas 3:21,56 (54 km) Jaroslav Pospíšil - 25. místo v kategorii, 85. místo 
celkem, čas 5:59,43 (99 km) Tomáš Straňák – nedokončil (99 km). Startovalo 913 závodníků.
28. 7. 2007 – Rubena Manitou Železné hory Chrudim – 50 / 115 km, převýšení 720 / 2800 m
Jaroslav Pospíšil - 32. místo v kategorii, 108. místo celkem, čas 2:16,08 Zdeněk Tomáš - 90. místo v kategorii, 270. místo celkem, 
čas 2:33,05 Lenka Pospíšilová - 8. místo v kategorii, 271. místo celkem, čas 2:33,07 Lukáš Balcárek - 72. místo v kategorii, 307. 
místo celkem, čas 2:37,53. Startovalo 1035 závodníků.
11. 8. 2007 – Ravo Maratón Podkrkonoším L. Bělohrad – 50 / 90 km, převýšení 740 / 1850 m
Jarda Pospíšil - 22. místo v kategorii, 51. místo celkem, čas 5:12,21 Lenka Pospíšilová - 2. místo v kategorii, 99. místo celkem, čas 
6:08,33 Zdeněk Tomáš - nedokončil. Startovalo 544 závodníků.
8. 9. 2007 – Specialized Rallye Sudety Teplice n. M. – 63 / 123 km, převýšení 1400 / 3500 m
Lenka Tomášová - 12. místo v kategorii, 141. místo celkově, čas 3:39,33 Zdeněk Tomáš - 42. místo v kategorii, 148. místo celkově, 
čas 3:42,49. Startovalo 874 závodníků.
 Zdeněk Tomáš

Fotbalová přípravka v nové sezóně 2007 / 2008.
Po skončení sezóny 2006 / 2007 odešlo do žáků těchto 6 hráčů: 
Štryncl A. (kapitán a nejlepší náš hráč uplynulého ročníku), To-
meš O., Mokrejš P., Jebavý J., Fidranský J. a Ježek O. Chtěli by-
chom ještě jednou všem poděkovat za předvedenou hru a výkony 
v uplynulé sezóně a popřát mnoho úspěchů v družstvu žáků.
Nový ročník hrají hráči narození v roce 1997 a mladší. V tomto 
ročníku máme pouze jednu hráčku v tomto věku, ostatní jsou o 
1 – 3 roky mladší. Nynější kádr tvoří: VINKLÁŘOVÁ D. (roč. 
96), HÁK T. (98), ADAM T. (98), KOVAŘÍK J. (98), VRABEC 

se učí základy na tréninku, aby mohli za 1 – 2 roky vyběhnout s 
ostatními na hřiště při mistrovském utkání.
První trénink začal 14. srpna a pak pravidelně každé úterý a 
čtvrtek od 15.30 hod. na hřišti.
25. srpna pořádal náš oddíl turnaj na umělé trávě za školou, který 
byl pro nás první prověrkou před novou sezónou. V konkurenci 
5 týmů se naše přípravka neztratila, když obsadila výborné 2. 
místo za vítěznou přípravkou z Lomnice nad Popelkou. Třetí 
byla přípravka z Libštátu, 4. Hořice a 5. Nová Paka.
Právě s Novou Pakou jsme dohodli ještě před prvním mistrov-
ským utkání “přátelák” u nás na trávě. Výsledek 0 : 13 byl pro 
nás sice krutý, ale zasloužený. V tomto utkání hraném 3 x 20 
minut jsme si vyzkoušeli různé složení sestavy.

M. (98), ŠAFÁŘ M. (98), HYBNER L. (99), RULÍKOVÁ V. 
(98), MACHÁTOVÁ K. (98), ENTNER J. (00), BAJER J. (00), 
POUR J. (00), ŠAFÁŘ P. (00) a VÍCH O. (01). Ještě s námi chodí 
trénovat FEJFAROVÁ M. (02), FEJFAR J. (02), VRABEC M. 
(02). Ale ti ještě nemohou zasáhnout do bojů na trávníku a zatím 
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První mistrovské utkání nás čekalo 2. 9. od 10 hod. a soupeřem 
bylo KOPIDLNO. V tomto zápase naši bojovali, ale o výsledku 
rozhodlo asi 8 minut ve 2. poločase, kdy hosté “utekli” z 1 : 2 
na 1 : 5 a bylo rozhodnuto. Náš gól na 1 : 1 dával Vrabec M. V 
dalších utkáních jsme si vedli o mnoho lépe. STARÉ MÍSTO 
jsme doma porazili 13 : 0 (Vrabec M. a Entner J. 4 góly, Pour 
J. 3 góly, Vinklářová D. 1x a Adam T. 1x), MILÍČEVES venku 
7 : 2 (Adam T. 4x, Vrabec M. 1x, Entner J. 1x a Pour J. 1x), 
ŽELEZNICI venku 3 : 2 (Vrabec M. 2x, Adam T. 1x) a doma 
LUŽANY 5 : 3 (Vinklářová D. 2x, Adam T. 1x, Hák T. 1x 
a Pour J. 1x). Naše výsledky jsou pro nás trenéry příjemným 

překvapením. Je to však výsledek dobré tréninkové docházky, 
kázně na tréninku, chuti se učit a lepšit, ale HLAVNĚ dobré 
party, pro kterou je odměnou za předváděné výkony 3. místo po 
pěti odehraných kolech. 
Poděkování patří také rodičům dětí, kteří stejně jako v minulé 
sezóně pomáhají nám trenérům ať přímo na tréninku nebo s 
dopravou, ale HLAVNĚ tím, že pokud mají čas, tak jej věnují 
právě dětem a jejich koníčku a tím je fotbal.

Trenéři přípravky: Mach M., Pour J., Dyntr J. 

ŽÁCI
Stará Paka  -  Miletín 2   :   0  (15. 9. 2007)
Okresní přebor žáci, skupina východ, 7. kolo: Stará Paka – Miletín 2:0 (1:0). Branky: P. Machát, M. Mádr.  Lužany – Železnice 3:0 
(2:0), Patrik Tománek 3! Robousy – Valdice 2:12 (2:4), Pravda, Hošek – Kubíček 6, Pitthart 3, Vitvar, Odvárko, Beník. Chomutice 
měly volno.         První vítězství našich žáků

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka

TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Chomutice 4 4 0 0 12: 5 12 ( 6)

2. Valdice 4 3 0 1 25: 7 9 ( 3)

3. Lužany 4 3 0 1 16: 6 9 ( 3)

4. Robousy 4 2 0 2 16: 17 6 ( 0)

5. Železnice 5 2 0 3 9: 14 6 ( 0)

6. Stará Paka 4 1 0 3 5: 19 3 ( -3)

7. Miletín 5 0 0 5 3: 18 0 ( -9)

Umělé zavlažování trávníku
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PŘÍPRAVKA
Milíčeves - Stará Paka 2 : 7 (12.9.2007)
Železnice - Stará Paka 2 : 3 (13.9.2007)
Stará Paka - Lužany 5 : 3 (16.9.2007)

zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka

G1A0401 Lužany Libáň 1:2 

G1A0402 Žlunice Hořice 0:4 

G1A0403 Kopidlno Robousy 6:0 

G1A0404 Železnice Sobotka 0:2 

G1A0405 Staré Místo Chomutice 0:6 

G1A0406 Milíčeves Stará Paka 2:7 

G1A0501 Stará Paka Lužany 5:3 

G1A0502 Chomutice Milíčeves 2:3 

G1A0503 Sobotka Staré Místo 5:0 

G1A0504 Robousy Železnice 1:3 

G1A0505 Hořice Kopidlno 4:1 

G1A0506 Libáň Žlunice 0:9 

TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

  1. Hořice 5 5 0 0 37: 4 15 ( 9)

  2. Sobotka 5 4 1 0 19: 3 13 ( 4)

  3. Stará Paka 5 4 0 1 29: 12 12 ( 3)

  4. Kopidlno 5 3 1 1 16: 6 10 ( 4)

  5. Žlunice 5 3 0 2 16: 7 9 ( 3)

  6. Železnice 4 2 0 2 6: 6 6 ( 0)

  7. Lužany 5 2 0 3 15: 23 6 ( 0)

  8. Chomutice 5 1 0 4 8: 8 3 ( -6)

  9. Milíčeves 4 1 0 3 10: 18 3 ( -3)

10. Robousy 5 1 0 4 7: 16 3 ( -6)

11. Staré Místo 5 1 0 4 8: 33 3 ( -6)

12. Libáň 5 1 0 4 3: 38 3 ( -3)

ŽÁCI
Do nového ročníku sezony 2007/2008 měli naši žáci nastupit po pravidelné obměně hráčů, která probíhá vždy po posledním 
odehraném utkání jarní části. Mužstvo opustili hráči, kteří dovršili dorosteneckého věku, a tudíž nemohli v žákovském mužstvu 
reprezentovat. Po rozloučení se svými spoluhráči byli tito starší kluci “povýšeni” do kategorie dorostu. Trenér Jaroslav Dlabola 
jim popřál do dalších sportovních aktivit mnoho štěstí, sportovního umu, ale hlavně zdraví a pohodu. Působení trenéra Jaroslava 
Dlaboly bylo zpochybněno. Přišla pro něho atraktivní nabídka od sousedního oddílu Lázní Bělohradu. Vedení fotbalového oddílu 
se snažilo najít náhradu, což se nepodařilo, a tak rozhodnutí pana Dlaboly bylo setrvat u svých žáků ve Staré Pace.
Z přípravky do mužstva přišli začínající fotbalisté – Ondra Tomeš, Jan Fidranský, Petr Mokrejš, Adam Štryncl a Ondra Ježek. Tito 
mladíci se musí poprat o místo v sestavě. Vedení týmu v čele s vedoucím Josefem Dlabolou ml. a trenérem Jaroslavem Dlabolou 
věří, že se to těmto hráčům podaří a stanou se platnými členy žákovského týmu.
Kádr mužstva je ročníkově velmi široký, a to 1993-1996, ale starších kluků je pomálu – patří k nim Michal Mádr, Martin Richter, 
Jiří Mašek a Ondra Kotyk. Jsou již ostřílení z minulého období, a tak musí patřit k tahounům mužstva na hřišti i mimo něj. Trenér 
je v tomto směru optimista. Nejvíce je zastoupen ročník hráčů 1995 – Michal Rulík, Josef Klučák, Pavel Karas, Jakub Kulhánek, 
Dominik Rolf a Pavel Machát. Jejich velké chvíle jistě přijdou. Letní příprava na sezonu začala již 14. srpna, avšak s potížemi v 
nedostatku hráčů pro trénink. Přístup hráčů v přípravě by se měl zlepšit, což se projeví ve fotbalovějším nasazení v prvních mis-
trovských zápasech. První kolo soutěže začalo střetnutím v Lužanech. Naši hráči nezachytili úvod utkání a nedisciplinovaným a 
laxním přístupem si odvezli vysokou porážku 8:2. Jediným naším střelcem byl Dominik Rolf, a tak vedení mužstva nemohlo být s 
výkonem spokojeno. Stínem bylo i vyloučení a následný trest pro Michala Mádra. Je to varování do dalších zápasů a vedení věří, 
že si toto hráč uvědomuje, neboť další oslabování týmu tímto přístupem by bylo neodpustitelné.
Druhé kolo se hrálo na našem hřišti proti týmu Valdic, nemohl nastoupit fyzicky vyspělý již zmiňovaný Michal Mádr, jehož absence 
na místě stopéra byla citelným oslabením. Do základní sestavy byli nominováni nejmladší Petr Mokrejš a Jan Fidranský, kteří se 
své šance chopili a trenér byl s jejich výkonem spokojen. Bohužel na vyspělejší soupeře však ještě nestačili. Mužstvo opět obdr-
želo 8 branek, přesto hráči byli pochváleni za snahu a je třeba se zamyslet se nad příštím utkáním a poučit se z chyb a snažit se je 
eliminovat. Ke třetímu kolu zajíždělo mužstvo do Železnice v týdnu (vložené kolo). Stále nebyl k dispozici Mádr, což bylo v naší 
obraně znát. Po dvou chybách našich hráčů domácí skórovali. Jediným střelcem našeho mužstva byl Dominik Rolf, a tak stanovil 
konečné skóre na 3:1 pro Železnici.
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V dalším kole nastoupilo naše mužstvo na domácím hřišti proti SK Miletín. Došlo ke změnám na 4 postech. Na stopérském postu 
nastoupil již Mádr, pravého záložníka odběhal mladík Fidranský. Na trenérském postu zastoupil Jar. Dlabolu Václav Horák. Klu-
kům se zápas povedl, brankami Michala Mádra a Pavla Macháta se podařilo utkání dovést do vítězného konce a přinést první 3 
body do tabulky.
Fotbalový podzim je v plném proudu, sezona běží, soupeři se střídají v rychlém sledu. Celý realizační tým pevně věří v dobré vý-
sledky po sehrání jednotlivých hráčů a ve stoupající výkony mužstva. Každý získaný bod do tabulky bude pro hráče pobídkou do 
další hry. Hlavním přáním trenéra je, aby kluky fotbal bavil a přinášel jim radost ze hry. Druhým přáním je, aby se na své ratolesti 
přišli podívat nejen rodiče, ale i další diváci, neboť i větší sledovanost přinese větší výkonnost a snahu hráčů.

Závěrem celý tým žáků i s trenérem a vedoucím mužstva přejí našemu předsedovi TJ Sokol Stará Paka – Milanu Pospíšilovi k 60. 
narozeninám hodně štěstí, spokojenosti, sportovních zážitků a mnoho dalších let prožitých ve zdraví. Gratulujeme a děkujeme, 
Milane.        za realizační tým - Jaroslav Dlabola, Josef Dlabola ml. 

DOROST
V právě probíhající sezoně 2007 - 8 startují naši dorostenci v 1. třídě krajské soutěže skupině A. Před začátkem odchází od mužstva 
druhý trenér Josef Šec a z hráčského kádru 5 hráčů z věkových důvodů či končícího hostování v našem mužstvu. Trenér Václav 
Horák musí tedy hledat vhodné složení zejména obranných řad, kde je odchod hráčů nejcitelnější. Družstvo se doplňuje 5 hráči 
z mužstva žáků. Současný kádr se stabilizoval a v současné době je k dispozici na zápasy celkem 17 hráčů. Co se týká výsledků 
– omlazený tým se potřebuje dostatečně sehrát, a tak se při některých zápasech nevyvaruje chyb zejména v kombinaci a při zakon-
čení akcí a důrazu ve hře.
Z jednotlivých výsledků:
Stará Paka – Milíčeves 3:0 - první body v krajské soutěži po dobrém výkonu
Nová Paka – Stará Paka 6:0 - v sousedském derby se na nás “podepsal” bývalý hráč  Jar. Dlabola, který nám vstřelil 5 branek!
Kopidlno – Stará Paka 8:0 - vložený zápas v týdnu, branku hájí žák M. Richter, který přes obdržené branky podává sympatický 
výkon. Od 35. min. hraje naše mužstvo o 10 hráčích po červené kartě.
Stará Paka – MFK Úpa”B” 6:2 - soupeř se dostavil v devíti hráčích, přes vítězství se dopouštíme chyb v herní činnosti 
Dolní Branná – Stará Paka 6:4 - oboustranně pěkný zápas po herní stránce, domácí měli  lepší koncovku, a tak odjíždíme bez 
bodů
Stará Paka – SK Jičín 2:11 - kádr sužuje marodka, soupeř potvrzuje postavení v čele  tabulky. K dispozici je pouze 11 hráčů a náhr. 
brankář  M. Kuřík
Železnice – Stará Paka 5:2 - opět herní chyby, po vyrovnaném poločase nás soupeř přehrává
V aktuelní tabulce obsazuje naše mužstvo 13. příčku se 6 body a skóre 17:38. Zatím nejlepším střelcem je Tomáš Typlt s 5 brankami. 
za vedení mužstva – Václav Horák, Zdeněk Dlouhý 

VÝSLEDKY - I. Třída dorostu sk. A

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka

C2A0701 Milíčeves Lovčice 1:2 

C2A0702 Nová Paka Kopidlno 1:1 

C2A0703 FKM Úpa B Volanov 5:2 

C2A0704 Dolní Branná Rudník 3:4 

C2A0705 Jičín Sobotka 5:0 

C2A0706 Železnice Stará Paka 5:2 

C2A0707 Žacléř Robousy 0:1 

TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Jičín 7 6 0 1 33: 12 18 ( 9)

2. Lovčice 7 5 1 1 21: 11 16 ( 7)

3. Kopidlno 7 4 2 1 30: 13 14 ( 2)

4. Nová Paka 7 4 1 2 23: 11 13 ( 1)

5. Rudník 7 4 0 3 25: 21 12 ( 0)

6. Robousy 7 3 2 2 12: 10 11 ( 2)

7. FKM Úpa B 7 3 2 2 15: 14 11 ( -1)

8. Železnice 7 2 3 2 12: 13 9 ( 0)

9. Sobotka 7 2 2 3 16: 21 8 ( -1)

10. Žacléř 7 2 1 4 14: 15 7 ( -2)

11. Milíčeves 7 2 1 4 11: 24 7 ( -5)

12. Dolní Branná 7 2 0 5 17: 25 6 ( -6)

13. Stará Paka 7 2 0 5 17: 38 6 ( -3)

14. Volanov 7 0 1 6 12: 30 1 (-11)

Železnice - Stará Paka 5 : 2 (16.9.2007)

Dorostenecké mužstvo 
hraje nejvyšší krajskou 
soutěž oddílu kopané. 
Nově vybudovaný tým 
se zabydluje v soutěži 
se zvučnými soupeři, 
kteří někdy bývají nad 
jejich síly, avšak mají 
na to, aby hráli někde 
uprostřed tabulky. 
Věřme, že po “aklima-
tizaci” v soutěži se jim 
to podaří.
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GRATULACE
Počátkem měsíce července 2007 oslavil kulaté narozeniny náš předseda TJ Sokol Stará Paka 

– Mgr. Milan Pospíšil. 
Dovolujeme si tímto mu poděkovat za jeho dlouholetou práci pro sport ve Staré Pace. V čele 
výboru TJ stojí více jak 21 let, za tyto roky se podařilo staropackým sportovcům vybojovat řadu 
úspěšných výsledků jak na poli kolektivních sportů, tak na poli sportů individuelních. Vždy to 
bylo za plné podpory výboru TJ Sokol, neboť každý z jeho členů si je vědom důležitosti sportu 
ve společenském životě nejen sportovců – jednotlivců, ale i společenském životě celé obce. Ne 
všechny naplánované akce a záměry se podařilo naplnit, ale to patří k běžnému životu nejen 
sportovců, ale i obyčejných smrtelníků či firem. Za dlouhá léta vedení sportu ve Staré Pace 
můžeme jmenovat několik významných změn – 
vybudování sportovního areálu “Sokolák”, podstatné zvelebení fotbalového hřiště, obnova a 
vylepšení povrchu parketové podlahy v tělocvičně Masarykovy ZŠ. Tyto a mnoho dalších akcí 
za sebou skrývají mnoho hodin přípravných prací, zpracování dokumentů, brigádnických hodin, zajištění financí a dalších 
nutných úkonů k jejich úspěšnému naplnění. Tyto akce zaštiťuje požehnání výboru TJ v čele s jejím předsedou. Věříme, 
že i do dalších let bude život našeho předsedy naplňovat pevná vůle, spokojenost, radost z dobrých výsledků staropackých 
sportovců. K tomu mu přejeme do další šedesátky pevné zdraví, dobré rodinné zázemí a pevné nervy. Věříme, že ještě řadu 
let bude společně s námi sdílet radostný pocit z vítězných zápasů našich sportovců. Ještě jednou blahopřejeme.

za výbor TJ za OÚ Stará Paka Jiří Knap - místostarosta

“B” MUŽSTVO - MUŽI
S podstatnými změnami vstoupilo staropacké béčko do podzimní části sezóny 2007/2008. Tou největší je změna okresu půso-
bení mužstva. Od jeho založení do minulé seźony se béčko presentovalo v semilské okresní soutěži, kde se v posledních letech 
umisťovalo na předních příčkách tabulky. Tentokrát se výbor fotbalového oddílu rozhodl béčko přihlásit do jičínské okresní 
soutěže a jen nejbližší budoucnost ukáže prozíravost tohoto rozhodnutí. Druhou podstatnou změnou je post trenéra, toho se 
ujal dosud hrající Jarda Sedláček za podpory vedoucího mužstva - spolehlivého Zdeňka Dlouhého. A cíle mužstva? Pohledným 
fotbalem, který potěší všechny příznivce staropackého fotbalu, se dopracovat ke kvalitním výsledkům.
Dosavadní výsledky:  Jičíněves B – Stará Paka B 1:1, Stará Paka B – Češov 4:2, Žeretice B – Stará Paka B 3:1, Stará Paka B 
– Chomutice B 3:3, Staré Místo B – Stará Paka B 2:3, Stará Paka B – Žlunice B 6:3

VÝSLEDKY

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka

A2A0701 Miletín B Nemyčeves 13:2 

A2A0702 Stará Paka B Žlunice B 6:3 

A2A0704 Kac.Lhota Chomutice B 1:6 

A2A0705 Valdice B Žeretice 0:0 

A2A0706 Dětenice Češov 4:1 

A2A0707 Kopidlno B Jičíněves B 5:0 

TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

  1. Dětenice 6 4 2 0 20: 9 14 ( 5)

  2. Miletín B 6 3 2 1 31: 13 11 ( 2)

  3. Kopidlno B 5 3 2 0 22: 6 11 ( 5)

  4. Žeretice 5 3 2 0 12: 6 11 ( 2)

  5. Stará Paka B 6 3 2 1 18: 14 11 ( 2)

  6. Valdice B 6 3 2 1 12: 13 11 ( 2)

  7. Chomutice B 5 2 2 1 16: 11 8 ( 2)

  8. Žlunice B 6 2 1 3 20: 19 7 ( -2)

  9. Staré Místo B 5 2 0 3 12: 19 6 ( -3)

10. Kac.Lhota 6 1 2 3 10: 15 5 ( -4)

11. Češov 5 0 2 3 5: 11 2 ( -4)

12. Jičíněves B 5 0 1 4 5: 19 1 ( -8)

13. Nemyčeves 6 0 0 6 6: 34 0 ( -9)

A2A - Okresní soutěž - muži
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“A” MUŽSTVO - MUŽI
Po historickém postupu do B. třídy byl pro fotbalisty Staré Paky důležitý vstup do soutěže. K prvnímu utkání přicestoval do Staré 
Paky nováček v B. třídě Úpice. Po výborné kombinační hře Staropačtí zvítězili 4:1, a tak se vstup do soutěže povedl. Na nováčka 
pak čekal těžký soupeř - rezerva Nového Bydžova. Naši podali velmi dobrý výkon a podlehli 3:2 až v závěru utkání. Ve středečním 
vloženém kole čekal na staropacké soupeř asi nejtěžší, a to Žacléř, který v minulém ročníku hrál 1.A třídu.
Hosté ze Staré Paky předvedli soupeři z vyšší soutěže kvalitní fotbal se zodpovědným bráněním a výborným kombinačním fotbalem 
si odvezli 3 body za výhru 3:2.
Další domácí utkání následovalo s prvním mužstvem tabulky - Horním Starým Městem, které má ve svém středu zkušené hráče z 
Trutnova. Staropačtí hráči opět dobře kombinovali,ale bohužel z mnoha vyložených šancí neproměnili žádnou, a tak utkání skončilo 
bezbrankovou remízou 0:0.
K následujícímu utkání venku zajíždělo mužstvo Staré Paky na horkou půdu do Hlušic. V utkání herně opět nezklamalo. Škoda jen 
neproměněné penalty v závěru prvního poločasu. Po změně stran naopak domácí pokutový kop proměnili a zvítězili 3:0. V dalším 
zápase byla povinnost staropackých zvítězit na domácí půdě s mužstvem Mostku. Po bojovném výkonu zvítězili domácí 2:0, a tak 
jsou po šesti odehraných kolech na pěkném 6. místě tabulky.
Trenér Jan Drusan hodnotí vstup do soutěže kladně, škoda jen malé produktivity útočníků. Pozice v tabulce by mohla být ještě lepší 
a dále pak opět špatný přístup dorostenců a domácích hráčů, což je ale stále stejná bolest staropackého fotbalu.Trenér děkuje rovněž 
za podporu fanoušků, kteří jezdí podpořit mužstvo i na utkání hraná venku.

I. B třída mužů - sk. A

VÝSLEDKY

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka

A3A0703
Rozhodčí: Němeček, Jehlička, Kos; 
Delegát: Bartoš

Horní St. Město Jičín B 3:7 (1:4) 150

A3A0701
Rozhodčí: P. Bárta, Čejchan, Šmída; 
Delegát: Fuchs

Úpice Hořice 0:1 (0:0) 150

A3A0704
Rozhodčí: Zvolánek, Fajfr, Janeček; 
Delegát: Bez DS

Hlušice Kratonohy 1:0 (0:0) 150

A3A0705
Rozhodčí: Styblík, Medlík, Řeháček; 
Delegát: Hulčík

Mostek Hostinné 1:1 (1:0) 120

A3A0707
Rozhodčí: Pálka, Kiezler, P. Valenta; 
Delegát: Bartoš

Lánov Robousy 3:1 (1:1) 120

A3A0702
Rozhodčí: Kiezler, Vaníček, Vašíček; 
Delegát: Krenčík

Nový Bydžov B Žacléř 2:1 (0:0) 120

A3A0706
Rozhodčí: Luňák, T. Hrabík, T. Novotný; 
Delegát: Hulčík

Železnice Stará Paka 2:2 (0:2) 100

TABULKA

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

  1.  Hořice 7 6 0 1 13: 5 18 ( 9)

  2.  Hlušice 7 5 2 0 14: 6 17 ( 5)

  3.  Horní St. Město 7 5 1 1 17: 9 16 ( 4)

  4.  Nový Bydžov B 7 5 1 1 15: 7 16 ( 4)

  5.  Žacléř 7 4 0 3 15: 11 12 ( 0)

  6.  Lánov 7 4 0 3 10: 10 12 ( 3)

  7.  Stará Paka 7 3 2 2 13: 11 11 ( 2)

  8.  Kratonohy 7 3 1 3 10: 10 10 ( -2)

  9.  Úpice 7 3 0 4 11: 13 9 ( -3)

10.  Jičín B 7 2 0 5 16: 19 6 ( -6)

11.  Železnice 7 1 3 3 10: 14 6 ( -3)

12.  Mostek 7 1 2 4 7: 11 5 ( -4)

13.  Robousy 7 0 1 6 7: 19 1 ( -8)

14.  Hostinné 7 0 1 6 4: 17 1 ( -8)
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