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SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

ZDARMA

Vážení spoluobčané.

Nadchází nový rok a s ním i čas bilancování celého roku 2007 
v obci Stará Paka.
Pro mě, starostku a krajskou zastupitelku, nejenom hodnocení 
celého roku, ale i hodnocení mého působení a spolupráce s Krá-
lovéhradeckým krajem.
V tomto roce byla v obci priorita dokončit kanalizaci ulic J. Brože 
a U Splavu. Dílo o rozpočtu 8 355 000,- Kč. Pro obec s cca 15 
milionovým rozpočtem to bylo opravdu velké sousto. Tuto akci 
podpořil právě Královehradecký kraj částkou 5 840 000,- Kč.
Od posledního termínu krajských voleb, t. j. od roku 2004 kraj 
pod vedením hejtmana ing. Pavla Bradíka vyhlašoval různá 
grantová řízení, kterých se naše obec také účastnila. Takto na-
bytými finančními prostředky bylo například úplně zrekonstru-
ováno sportovní hřiště „Sokolák”, kde byla podepsána s krajem 
smlouva o partnerství. Postupně byly vyhodnoceny výborem pro 
kulturu, který pracuje pod vedením PaedDr. Marty Pohnerové, 
naše žádosti na opravu drobných kulturních památek. Finanční 
podpora byla získána i pro naše hasiče, a tak mohlo být opraveno 
hasičské auto.
Své slovo dodržel pan hejtman i po zrušení LDN v Nové Pace. 
V současné době je v Nové Pace zachována LSPP do doby, než 
bude zřízena RZS. V listopadu měl být slavnostně otevřen Domov 
důchodců. Pro Vaši informaci uvádím, že celkové náklady se 
vyšplhaly přes 105 mil. Kč. Kraj přispěl částkou 14 mil. Takto 

nepodporoval kraj pouze naši obec. Ze zasedání zastupitelstev, 
kterých se pravidelně účastním, vím, že podobným způsobem 
jsou podporovány obce všech 5 oblastí, na které se náš kraj 
člení.
Asi každý se těšíme, že pod vánočním stromečkem najdeme 
dárek, po kterém jsme toužili. Celému Královéhradeckému kraji 
bude dán dar, který je hodně diskutován při jednáních zastupi-
telstva a i v médiích.
Tento dar, dovolím si soudit, je v tuto chvíli darem nadčasovým 
a třeba ho teprve zastupitelé, kteří vzejdou z příštích krajských 
voleb v roce 2008, a ostatní občané celého Královéhradeckého 
kraje patřičně ocení.
Z jednání klubu ODS, jehož jsem členkou, vím, že stávající 
hejtman Ing. Pavel Bradík má odvahu, vůli a sílu kandidovat do 
dalšího volebního období a získat funkci hejtmana. Celý klub 
ODS ho při jeho rozhodnutí podpořil.
Osobně mu k tomuto rozhodnutí přeji vytrvalost a nezbytné 
zdraví.
Vám všem potom přeji mnoho zdraví a štěstí v celém roce 
2008.

Věra Hlostová
starostka obce Stará paka

a krajská zastupitelka
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U S N E S E N ÍU S N E S E N Í

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)  Program 10. veřejného zasedání zastupitelstva
2)  Návrhovou komisi: Ing. Pavel Červený, Štefan Válek
3)  Ověřovatele zápisu Mgr. Ivonu Hykyšovou
4)  Prodej bytových jednotek čp. 184 ve Staré Pace za 95 % tržní 
ceny. V případě nepřijetí této nabídky na koupi bytů ze strany 
současných nájemců pokračuje nájemní vztah. Po uplynutí lhůty 
1 roku od převzetí nabídky lze tyto byty nabídnout za 100 % tržní 
ceny třetím osobám.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
5)  Prodej bytové jednotky č. 184/1 ve Staré Pace o výměře
86,93 m2 + spoluvlastnický podíl na spol. částech budovy 8693/
52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 8693/
52475 manželům Milanovi a Janě Millerovým za 456 000,- Kč.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
6)  Prodej bytové jednotky č. 184/2 ve Staré Pace o výměře 
73,93 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 
7393/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 
7393/52475 panu Milanu Ferencovi a slečně Dianě Polákové 
za 427 500,- Kč.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
7)  Prodej bytové jednotky č. 184/3 ve Staré Pace o výměře 
90,03 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 
9003/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 
9003/52475 za 494 000,- Kč manželům Petrovi a Heleně Ště-
pánkovým.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
8)  Prodej bytové jednotky č. 184/4 ve Staré Pace o výměře 
73.61 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 
7361/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 
7361/52475 slečně Jiřině Kárászové za 399 000,- Kč.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
9)  Prodej bytové jednotky č. 184/6 ve Staré Pace o výměře 
103,06 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 
10306/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 
10306/52475 paní Margitě Balogové za 437 000,- Kč.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
10)  Prodej bytové jednotky č. 184/5 ve Staré Pace o výměře 
97,19 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 
9719/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 
9719/52475 paní Gizele Kárászové za 580 000,- Kč.
Termín: do 31. 5. 2008 Zodpovídá: starosta
11)  Koupi pozemku p. č. 159/2 o výměře 272 m2 v kat. území Sta-
rá Paka od manželů Hybnerových za smluvní cenu 6.000,- Kč.
Termín: do 31. 12. 2007 Zodpovídá: starosta
12)  Prodej pozemku p. č. 71/8 o výměře 944 m2 v kat. území 
Stará Paka manželům Janu a Jitce Vikovým za 7.140,- Kč.
Termín: do 31. 12. 2007 Zodpovídá: starosta
13)  Prodej pozemku 61/5 o výměře 4 m2 v kat. území Karlov 
bratrům Martinovi a Petrovi Podhorským za 200,- Kč.
Termín: do 30. 12. 2007 Zodpovídá: starosta
14)  Smlouvu mezi obcí Stará Paka a firmou Agrochov Stará 
Paka a. s. na zimní údržbu místních komunikací na zimní období 
2007 - 2008.
Termín: do 30. 11. 2007 Zodpovídá: starosta
15)  Smlouvu mezi obcí Stará Paka a firmou ROASS spol. s r.o. 
Červené Pečky na opravu hasičské cisterny ve výši 300.000,- 
Kč.
Termín: do 30. 11. 2007 Zodpovídá: starosta
16)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/9023/2007 mezi obcí 
Stará Paka a firmou OBIS spol. s r.o. Nová Paka k druhé etapě vý-
stavby kanalizačních přípojek v živičném povrchu ve St. Pace.
Termín: do 30. 11. 2007 Zodpovídá: starosta

z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 15. 11. 2007
17)  Smlouvu s firmou VITA software Praha na koupi licence 
počítačového programu pro účely stavebního úřadu za 22.746,85 
Kč.
Termín: do 30. 11. 2007 Zodpovídá: starosta
18)  Licenční smlouvu s firmou GEPRO spol. s r.o. Praha na 
koupi licence počítačového programu MISYS na prohlížení 
digitálních map pozemků ve výši 29.750,- Kč.
Termín: do 30. 11. 2007 Zodpovídá: starosta
19)  21 směrnic obce Stará Paka na rok 2008 viz příloha zápisu.
Termín: dnem schválení Zodpovídá: starosta
20)  Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2007 viz příloha zápisu.
Termín: dnem schválení Zodpovídá: starosta, hlavní účetní
21)  Finanční příspěvek organizacím a spolkům ve výši 1.000,- 
Kč na kulturní, společenské a sportovní akce po předložení 
stvrzenky či vyúčtování.
Termín: od 1. 1. 2008 Zodpovídá: starosta
22)  Přijetí daru ve výši 70.000,- Kč od Královéhradeckého 
kraje za výkon funkce krajské zastupitelky, kterou je současně 
starostka naší obce.
Termín: do 31. 12. 2007 Zodpovídá: hlavní účetní
23)  Vrácení půjčky Státnímu fondu rozvoje bydlení v plné 
výši.
Termín: do 31. 12. 2007 Zodpovídá: starosta, hlavní účetní
24)  Příkaz starostky obce inventarizačním komisím k provedení 
inventarizace ve všech objektech Obce Stará Paka k 31. 12. 2007 
dle zák. č. 563/91 Sb., zák. o účetnictví ve znění pozd. předpisů 
v souladu s vyhl. č. 505/2002 Sb.
Termín: do 31. 12. 2007 Zodpovídá: starosta

Zastupitelstvo obce vydává:
Ve smyslu § 54 stavebního zákona formou opatření obecné 
povahy změnu č. 2 územního plánu obce Stará Paka.
Termín: dnem schválení Zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce uděluje:
Souhlas Lázeňskému mikroregionu s umístěním nových auto-
busových zastávek, které jsou ve vlastnictví mikroregionu na 
pozemcích obce.
Termín: dnem schválení Zodpovídá: starosta
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)  Kontrolu zápisu z 9. VZ, provedenou p. Kohútem.
2) Kontrolu usnesení z 9. VZ, přednesenou místostarostou
p. J. Knapem.
3)  Smlouvu mezi VČP Net a firmou Adámek Jaroměř ve výši 
1.397.657,- Kč na provedení plynofikace v ulici J. Brože ve Staré 
Pace. VČP Net se na celkové částce podílí 452.000,-. Zbytek 
částky bude zaplacen obcí.
4)  Změnu ve složení dílčí inventarizační komise – OÚ Stará Paka 
pí. Eva Cimbálová (místo Vladimíra Nováka) a ve zdravotním 
středisku pí. Ivana Bilová (místo Zdeny Nezbedové).
5)  Negativní stanovisko občanů místních částí Brdo a Karlov s 
umístěním větrných elektráren firmou AB WIND na pozemcích 
v těchto místních částech. 
6)  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje ze dne 8. 11. 2007.
7)  Informaci VOS a. s. Jičín o zvýšení vodného a stočného v r. 
2008 o částku 5,17 Kč.
8)  Informaci pana Frýby o nefunkčnosti osvětlení na katolickém 
hřbitově ve Staré Pace.
9)  Dotaz p. Dlaboly na vyčištění studánky ve Staré Pace s vysvět-
lením pí. starostky, že se jedná o vlastnictví soukromé osoby.
10)  Poděkování pana Krause za opravu kříže a prořezání stromů 
na hřbitově v Ústí u St. Paky.
Usnesení schváleno všemi 8 členy zastupitelstva obce.
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U S N E S E N ÍU S N E S E N Í
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 20. 12. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)  Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva
2)  Návrhovou komisi: Josef Dlabola, Petr Kohút
3)  Ověřovatele zápisu pana Štefana Válka
4)  Odkoupení 20/100 podílu ze st. p. parc. č. 201/4 o výměře 
60 m2, 20/100 podílu z parc. č. 1514 o výměře 73 m2, 20/100 
podílu z parc. č. 1515 o výměře 50 m2, 20/100 podílu z parc. č. 
1516 o výměře 25 m2, 20/100 podílu z parc. č. 1517 o výměře 
24 m2, 20/100 podílu z parc. č. 1518 o výměře 25 m2, 20/100 
podílu z parc. č. 1519 o výměře 24 m2, 20/100 podílu z parc. č. 
1520 o výměře 19 m2  vše v k.ú. Stará Paka od manželů Milana 
a Jolany Ferencových za cenu 1464,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2007
5)  Odkoupení 20/100 podílu ze st. p. parc. č. 201/4 o výměře 
60 m2, 20/100 podílu z parc. č. 1514 o výměře 73 m2, 20/100 
podílu z parc. č. 1515 o výměře 50 m2, 20/100 podílu z parc. č. 
1516 o výměře 25 m2, 20/100 podílu z parc. č. 1517 o výměře 
24 m2, 20/100 podílu z parc. č. 1518 o výměře 25 m2, 20/100 
podílu z parc. č. 1519 o výměře 24 m2, 20/100 podílu z parc. č. 
1520 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Stará Paka od manželů Romana 
a Miloslavy Stoklasových za cenu 1464,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2007
6)  Prodej st. parcely č. 3 o výměře 1561 m2 v k.ú. Ústí u Staré 
Paky panu Karlovi Kučerovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 1. 2008
7)  Prodej části pozemku parc. č. 1398/7 o výměře cca  115 m2 
v k.ú. Stará Paka manželům  ing. Karlovi Rohrovi a Miroslavě 
Rohrové za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 1. 2008
8)  Prodej pozemků 
- parc. č. 1516 o výměře 25 m2 v k.ú. Stará Paka manželům 
Romanovi a Miloslavě Stoklasovým za 610,- Kč
- parc. č. 1517 o výměře 24 m2 v k.ú. Stará Paka manželům 
Romanovi a Miloslavě Stoklasovým za 250,- Kč/m2

- parc. č. 1518 o výměře 25 m2 v k.ú. Stará Paka manželům 
Emilovi a Anně Horváthovým za 250,- Kč/m2

- parc. č. 1519 o výměře 24 m2 v k.ú. Stará Paka manželům 
Milanovi a Jolaně Ferencovým za 585,- Kč
- parc. č. 1520 o výměře 19 m2 a parc. č. 126/4 o výměře 7 m2 
obě v k.ú. Stará Paka panu Milanovi Ferencovi a slečně Dianě 
Polákové za 250,- Kč/m2

- parc. č. 126/5 o výměře 24 m2 v k.ú. Stará Paka paní Ireně 
Harčarikové  za 250,- Kč/m2

- parc. č. 126/6 o výměře 24 m2 v k.ú. Stará Paka manželům 
Pavlovi a Vladimíře Nyplovým za 250,- Kč/m2

- parc. č. 126/7 o výměře 25 m2 v k.ú. Stará Paka manželům 
Petrovi a Heleně Štěpánkovým za 250,- Kč/m2

- parc. č. 126/8 o výměře 25 m2 v k.ú. Stará Paka panu Petrovi 
Tošovskému ml. za 250,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 1. 2008
9)  Prodej nebytové jednotky č. 237/3 o podlahové výměře 112,11 
m2 + spoluvlastnický podíl 19156/61370 na společných částech 
budovy + spoluvlastnický podíl 19156/61370 na pozemku st. 
p. 189/4 v k.ú. Stará Paka panu Petrovi Tošovskému za cenu
720 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2008
10)  Prodej nebytové jednotky č. 237/4 o podlahové výměře 64,80 
m2 + spoluvlastnický podíl 9454/61370 na společných částech 
budovy + spoluvlastnický podíl 9454/61370 na pozemku st. p. 
189/4 v k.ú. Stará Paka manželům Emilovi a Anně Horváthovým 
za cenu 350 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2008

11)  Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2007 dle přílohy zápisu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2007
12)  Plán činnosti obce Stará Paka na výstavbu v obci pro rok 
2008 dle přílohy zápisu.
Zodpovídá: starosta Termín: průběžně
13)  Rozpočet obce Stará Paka na rok 2008
Zodpovídá: starosta Termín: průběžně
14)  Uhrazení podílů z ceny za vyhotovení změny územního 
plánu č. 2 obce Stará Paka ve výši 3626,- Kč od jednotlivých 
devatenácti žadatelů o změnu územního plánu.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2008
15)  Osvobození od poplatku 20 % z vybraného vstupného pro 
společenské organizace a sdružení spadající pod Obec Stará 
Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: průběžně
16)  Dofinancování částky  10 527,- Kč na instalaci autobusových 
čekáren na území obce Stará Paka Lázeňskému mikroregionu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 1. 2008
17)  Smlouvu o výpůjčce na pozemek parc. č. 118 v k.ú. Karlov 
u Roškopova mezi obcí Stará Paka a Lázeňským mikroregionem 
pro opravu Křížku v Karlově.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2007
18)  Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného 
břemena na elektrifikaci lokality “Záduška” ve Staré Pace mezi 
obcí Stará Paka a ČEZ a. s.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1)  Kontrolu usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Stará Paka.
2)  Zprávu o činnosti obce Stará Paka za rok 2007.
3)  Výsledek výběrového řízení na obsazení referenta stavebního 
úřadu při OÚ Stará Paka.
4)  Informaci starostky obce ohledně otevření Domova důchodců 
v Nové Pace s tím, že zástupce obce Stará Paka bude vždy přizván 
na řízení pro přijetí občana Staré Paky do tohoto zařízení ohledně 
finančního příspěvku obce Stará Paka.
5)  Informaci starostky, že od ledna 2008 bude fungovat pro 
občany na Městském úřadě v Nové Pace “czech  point”.
6)  Zprávu pana Knapa o instalaci nových autobusových zastá-
vek.
7)  Zprávu pana Válka o činnosti sociálně - kulturní a sportovní 
komise při OÚ Stará Paka za rok 2007.
8)  Připomínku pana Vrabce na znečištění místní komunikace.
9)  Připomínku pana Ing. Červeného na nedostatečné zveřejnění 
ordinačních hodin na vchodových dveřích do ordinace MUDr. 
Hepové ve Staré Pace.
10)  Připomínku pana Kohúta na zničenou bránu při vjezdu na 
Československý hřbitov ve Staré Pace.
11)  Informaci pana Ing. Červeného o špatném stavu vozovky
v Krsmoli z důvodu zvýšené kamionové dopravy.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce obce Stará Paka domluvit schůzku s předsedou Ag-
rochovu a.s. Stará Paka panem Ing. Rumlem ohledně nápravy 
stavu cesty k Panně Marii na Brdě.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADUINFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

CZECH POINT
Od nového roku začalo na Městském úřadě v Nové Pace 

fungovat kontaktní místo, kde si budete moci zažádat o vý-

pis s obchodního rejstříku, živnostenského listu, z katastru 

nemovitostí a výpis z rejstříku trestů – Czech Point.

Z důvodu dlouhodobé nemoci vykonává přene-
senou působnost státní správy stavebního úřadu 
Městský úřad v Nové Pace do odvolání.

Řešení návaznosti autobusových spojů

Vážená paní starostko,
dovolte, abychom Vám odpověděli na Vámi zaslané připomínky 
k autobusovým jízdním řádům ve vašem regionu.

Vaše připomínky jsme projednali s příslušným dopravcem tzn. 
společností OSNADO  s následujícím výsledkem: 

•  Spoj 630024/10 jedoucí ze zastávky Stará Paka, Ústí, škola 
do Nové Paky s odjezdem  v 7:30 hod. bohužel nejde z důvodu 
rozvázání dalších návazností v současné době realizovat. Vaši 
žádost však povedeme v evidenci z důvodu možných změn v 
rámci optimalizace jízdních řádů na Jičínsku v nejbližších mě-
sících. V případě, že by se naskytla možnost, jak Vaši žádost 
kladně vyřídit, budeme Vás osobně kontaktovat. 

•  Spoj 630023/14 na Brdo bude od 9. prosince 2007 odjíždět až 
ve 14:53 hod. a v jízdním řádu bude uvedena poznámka o 5-ti 
minutovém vyčkávání na příjezd spoje 630087/23 z Jičína 

Dáváme Vám na vědomí a jsme s pozdravem 

Ing. Tomáš Jurček
Technolog veřejné dopravy

Oredo s.r.o.

INFORMACE VLASTNÍKŮM POZEMKŮ
 
V roce 2006 byla dokončena digitalizace pozemků
v k. ú. Stará Paka. Dle zákona 338/1992 Sb. § 3 jsou 
vlastníci povinni do 31. 1. 2008 podat daňové přiznání 
k dani z nemovitostí na nová čísla i výměry všech svých 
digitalizovaných pozemků.
Vyzýváme hlavně vlastníky zemědělských pozemků, 
které obhospodařuje AGROCHOV STARÁ PAKA a. s., 
aby se informovali na vedení společnosti u pí. Rumlové 
nebo Podzimkové.

INZERCE
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podruhé v roce 2007 proběhlo na Obecním úřadě 
ve Staré Pace vítání občánků. Program je pokaždé 
podobný, mění se jen atmosféra, a to podle toho, jak 
se miminka ten den vyspala. Někdy vše probíhá v po-
svátném klidu, jindy se drobečkové vehementně hlásí 
o svá práva. Zazpívaly a zarecitovaly děti ze základní 
školy, paní starostka a Pavlína Gardianová přítomné 
uvítaly do života a vše zdokumentoval fotograf pan 
Pokorný.
Vítali jsme tato miminka:

Eliška Tošovská
Josef Medlík
Jan Doubek

Martin Macháček
Petr Krejčí

Natálie Marušáková
Martin Koutník

Ještě dodatečně přejeme všem rodinkám hodně zdraví 
a spokojenosti.

Hana Hylmarová
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ŠKOLAŠKOLA

Přehled akcí žáků
Staropacká škola se snaží nabídnout svým žákům co nejvíce 
různých aktivit. Mají stále možnost navštěvovat různé zájmové 
kroužky zdarma, což jistě není v současné době pravidlem na 
všech školách. Zapojují se do sportovních akcí, které jednak na 
škole pořádáme, jednak se jich zúčastňujeme v rámci okrsku
a okresu. Snažíme se s nimi navštívit hodnotné kulturní pořady, 
které pomáhají vytvářet jejich estetické cítění. Těch činností, 
kterých se žáci zúčastňují ať už v rámci výuky nebo mimo vyu-
čování, je skutečně mnoho.
V podzimních měsících žáci 2. až 4. třídy absolvovali kurs pla-
vání. Škola organizovala okrskové kolo v minikopané a stolním 
tenise, okresní kolo stolního tenisu. Žáci se s chutí zúčastnili 
školního kola minikopanané i předvánočního turnaje ve stolním 
tenise.
Z těch mnoha kulturních akcí asi nejvýznamnější byly zájezd 
žáků 2. stupně do Státní opery v Praze na představení Popelka, 
exkurze 8. třídy do galerie v Pardubicích, návštěva předvánoč-
ní Prahy a zhlédnutí představení v divadle Hybernie “Zlobivý 
Brouček” 3. - 5. třídou.
Pro žáky a vlastně i pro jejich rodiče jsou jistě důležitá různá 
žákovská vystoupení, na nichž děti prezentují, co se naučily. 
Vždy s netrpělivostí a trémou očekávají, kdo se na ně přijde 
podívat a jak jejich program zhodnotí. Samozřejmě se všichni 
těší na pochvalu od svých blízkých. Škoda, že v poslední době 
se počet diváků neustále snižuje. Přitom úroveň vystoupení jistě 
nižší není. A kolikpak kulturních akcí se ve Staré Pace koná? Není 
škoda, že těch nabízených možností nevyužijeme?
Přesto učitelé i žáci začínají již v této době připravovat program, 
se kterým budou moci vystoupit při příležitosti výročí 650 let 
Staré Paky a doufají, že se jim opět podaří a bude se líbit všem 
divákům.

M. Žalská

Předvánoční čas navštívil nás
S obdobím adventu je spojena spousta povinností: upéct perníč-
ky ve školní kuchyňce, nastrojit stromečky, napsat Ježíškovi…
a hlavně: nacvičit pásmo písní a básní, vánočních koled a říkadel. 
A k tomu zahrát na flétny. Úkol to není lehký, zvlášť když vaši 
snahu zkomplikuje chřipka.
Ale žáci třetí třídy se s tím vypořádali na jedničku, vždyť také 
účinkují již třetím rokem. V pondělí 10. prosince přijeli potěšit 
starší občany na Brdo a o den později do pečovatelského domu 
ve Staré Pace. Hlavní koncert pro rodiče a veřejnost se konal ve 
středu 13. 12. 2007 ve Staré Pace a v pátek 14. 12. v Levínské 
Olešnici. Zde se kromě dětí ze třetího ročníku představil pěvecký 
sbor a dramatický kroužek.
Odměnou za vystoupení byl nejen milý úsměv či slzička na tváři 
a potlesk, ale i vlídné pozvání ke spolupráci v dalších letech.
A tak se budeme těšit za rok opět nashledanou!

J. Dolenská

Pestré vánoční zpravodajství
Také vystoupení dramatického kroužku se stalo již tradičně 
součástí vánočních představení. Společně s paní učitelkou 
Janou Kuželovou jsme letos nacvičili představení Pestré 
vánoční zpravodajství.
Celkem jsme vystupovali třikrát. Poprvé v naší škole pro 
rodiče, příbuzné a veřejnost, podruhé v Levínské Olešnici 
a naposledy 22. prosince ve škole pro své spolužáky.
A to bylo pro nás asi nejobtížnější. Ráno jsme ještě ani 
trému neměli, ale chvíli před představením to na nás 
padlo. Bylo nám tak špatně, že jsme mysleli, že ani vy-
stoupit nemůžeme. Představení také zkomplikoval úraz 
naší reportérky Lucky Bilové neboli Mařky Obrmajerové, 
která si zlomila nohu, tudíž musela připajdat o berlích. 
Také “důchodkyně” Eliška Zákoutská. Nakonec jsme ale 
za pomoci paní učitelky Žalské /paní učitelka Kuželová 
onemocněla/ všechno zvládli, i když s chybičkami, které 
ale byly určitě nepodstatné. Diváci se smáli tam, kde měli, 
tleskali docela ochotně a líbily se jak hlasatelky, Santové
a zloději, tak i Borec na konec, kterého ztvárnil D. Sucharda 
jako nejrychlejší prodavač hodinek.
S námi také vždy vystupoval pěvecký sbor, který řídila paní 
učitelka S. Stuchlíková. A přes všechnu tu trému se těšíme 
na to, až zase společně nacvičíme pěkný program, který 
se bude všem líbit.

K. Vodičková a P. Pokorná
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Rej skřítků
My deváťáci jsme dostali za úkol v pátek 9. 11. 2007 zorgani-
zovat podzimní Rej skřítků. Museli jsme vyzdobit tělocvičnu, 
napsat pozvánky a také si vymyslet masky podzimních skřítků. 
Několik dnů před rejem jsme se odpoledne scházeli celá třída 
a připravovali program, soutěže a výzdobu.
V pátek ve 13 hodin to začalo. Děti v krásných maskách 
podzimních skřítků se sešly ve vyzdobené tělocvičně a my 
jsme měli opravdu těžký úkol vybrat z nich ty nejnápaditější, 
které získaly sladkou odměnu. Se svým programem Cesta za 
duhou se představil dramatický kroužek a také každá třída na 
prvním stupni připravila vtipná vystoupení skřítků s básnič-
kami, písničkami, tanečky a cvičením.
Pak už vypukl ten pravý rej. Skřítkové se hemžili po celé 
tělocvičně, plnili různé úkoly a soutěže, které jsme pro ně 
připravili – například přebírání oříšků, sbírání listí, skládání 
obrázků, ochutnávání ovoce a zeleniny se zavázanýma očima, 
malování skřítka a další. Kdo zrovna nesoutěžil, tancoval.
Když se venku setmělo, čekali už před školou na mladší skřítky 
rodiče a společně se vydali s rozsvícenými lucerničkami na 
průvod okolo školy a po něm na cestu domů.
Starší skřítci si ještě užívali velkou diskotéku. A pak byl už 
opravdu konec. My jsme ještě uklidili tělocvičnu a byli jsme 
šťastní, protože se Rej skřítků opravdu vydařil.

Žákyně deváté třídy

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU

COMENIUS
Staropacká škola se v tomto roce zapojila do mezinárodního 
projektu spolupráce škol Comenius. V termínu od 12. do 16. 
listopadu se konalo společné setkání zúčastněných škol v Ně-
mecku. Kromě zástupců naší školy přicestovali ještě učitelé
a děti z tureckého města Alanya.
Tomuto setkání předcházely velké přípravy. Naším úkolem bylo 
především připravit prezentaci školy. Tu pro nás vypracoval pan 
Jaroslav Šabata z novopacké firmy ENERGOSERVICE.CZ, kte-
rá nám v případě potřeby přislíbila i zapůjčení různé techniky.
Dalším úkolem bylo navržení společného loga tohoto projektu. 
V rámci hodin výtvarné výchovy se s tímto úkolem děti úspěšně 
vypořádaly a následně žáci i učitelé vybrali tři nejlepší loga, která 
byla tímto nominována do závěrečného souboje.
Naše výtvarné práce nedosáhly na stupínek nejvyšší, ale umís-
tily se na druhém a třetím místě. Vítězné logo vypracoval žák
z německé školy.
Společné setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí 12. listo-
padu za účasti představitelů města Bad Langensalza a školských 
orgánů. Hned poté jsme se společně vydali na procházku městem 
a den jsme zakončili u šálku pravého japonského čaje v Japonské 
zahradě, která je jednou z atrakcí města.
Po celý týden jsme poznávali zajímavá místa oblasti, jako je hrad 
Wartburg, cesta v korunách stromů – Baumkronenpfad, hlavní 
město spolkové země Durýnsko Erfurt a jiné.
Velmi zajímavou součástí našeho pobytu bylo vaření jídel typic-
ké pro dané země. České děti uvařily svým novým kamarádům
z Německa a Turecka švestkové knedlíky. A věřte, že chutnaly. 
Velkým přínosem pro naše děti bylo, že německá škola pro ně 
zajistila ubytování v rodinách. Díky tomu si ověřily své jazykové 
znalosti. Počáteční obavy a ostych brzy zmizely a děti v rodinách 
strávily příjemné chvíle.
Týden utekl jako voda a nastalo loučení. Odjížděli jsme s poci-
tem, že přestože nám tento projekt přinese hodně práce a starostí, 
tak to stojí za to. Už nyní se děti těší na další setkání, které se 
uskuteční na jaře v Turecku.

Mgr. Jitka Jírová, koordinátor projektu
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KNIHOVNAKNIHOVNA

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA

Jak se předškoláci chystají do školy
Ve středu 9. 1. 2008 navštívili předškoláci s pí. učitelkami z MŠ ve Staré Pace 1. třídu Masarykovy ZŠ. Vždy před zápi-
sem se jdeme s dětmi podívat na kamarády, kteří odešli do 1. třídy a pozorujeme, co nového se naučili. Prohlédneme si 
budovu ZŠ a také ukážeme školákům, co už v MŠ zvládneme, jak jsme na školu připraveni. Poznáme některá písmenka 
a čísla, známe barvy a geometrické tvary, dovedeme se velkými tiskacími písmeny podepsat…

Jak rozvíjíme v MŠ počáteční psaní dětí?
 vymýšlíme s dětmi grafické znaky a vzory k zachycení některých informací (tajné písmo)
  označujeme velkými tiskacími písmeny předměty a hračky v realitě (např. podle počáteční hlásky jejich názvu)
  navzájem přiřazujeme velká tiskací písmena, písmena podle tvaru, hledáme v souboru písmen stejné
  modelujeme velká tiskací písmena z modelovací hmoty
  umožňujeme dětem hry s písmenovými stavebnicemi
  při vhodné příležitosti je povzbuzujeme, aby napsali svoje jméno

Objevování psaní tvarů písmen a slov obohacuje a rozvíjí také grafomotorické zkušenosti. Některé děti mají problémy 
v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky, což se projevuje nevyzrálou kresbou, v nesprávném úchopu pastelek a tužek 
a vůbec v neobratnosti cokoli modelovat a vyrábět rukama. Proto v MŠ podporujeme Metodu dobrého startu, která je 
určena pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky. MDS je doplňkovou metodou našeho školního pro-
gramu “Hrajeme si celý den”. Tuto metodu používáme od roku 2003 a je kladně hodnocena dětmi, pedagogy i rodiči. 
Ve středu 16. 1. 2008 navštívili rodiče předškolních dětí z Beruškové třídy mateřskou školu, aby si sami tuto metodu 
vyzkoušeli na vlastní kůži.
Přeji dětem, které 25. ledna 2008 půjdou k zápisu, aby se jim ve škole dařilo a líbilo.

M. Ptáčková, ředitelka MŠ

Začal nový kalendářní rok a všichni účtují s rokem starým. V knihovnách se vždy v lednu provádí statistika, v níž vedoucí pracov-
níci vykazují knihovnickou činnost, akce, zajímavé jsou i počty čtenářů a návštěvníků knihoven. Z těchto strohých čísel si lze udělat 
představu o tom, jak se knihovnám daří podporovat čtenářství, co lidé čtou, kolik návštěvníků přišlo na knihovnické akce, kolik lidí 
chodí do knihovny na internet, kolik knih bylo nakoupeno a také to, jak se obec /město/ o knihovnu stará po finanční stránce. 
Dovolte mi tedy trošku statistiky použít.
V roce 2007 se do knihovny zapsali 235 čtenářů, z toho 90 dětí. Do knihovního fondu bylo zakoupeno 168 knih, 110 knih je pro 
dospělé a 58 pro děti. Celkem za celý rok navštívilo knihovnu 6300 čtenářů a dalších návštěvníků. V knihovně proběhlo 23 větších 
akcí, které zvaly obyvatele všech věkových skupin k návštěvě, bylo mezi nimi i několik výstav a také akce pro školu a pro MŠ. Kdo 
čte Podhoran, dozvídá se o těchto akcích pravidelně.

Vánoční výstava
Před vánoci proběhla v knihovně výstava rukodělných 
výrobků staropackých žen. Vše zkomplikovalo mé chřip-
kové onemocnění, přesto se výstava uskutečnila a sešlo se 
mnoho krásných i voňavých výrobků. Velké zastoupení 
měly perníčky, paličkované ozdoby, vyšívané ubrusy
a jiné dekorativní předměty s vánoční tématikou. Více vám 
napoví fotografie. 
Pokud jste šikovné či šikovní a chcete se s tím představit
i ostatním, neváhejte, vyrábějte, protože Velikonoce se 
blíží. Vzhledem k tomu, že letos jsou Velikonoce brzy, 
proběhne výstava od 10. března do 21. března 2008, ale své 
výrobky prosím přineste již dříve  - do 7. března 2008.

knihovnice

Velikonoční výstava
proběhne

od 10. do 21.
března!
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Na přelomu října a listopadu se v 
knihovně prezentovalo sdružení 
Sportem proti bariérám-Český ráj. 
Jednalo se o prodejní výstavu vý-
robků a hlavně obrázků, které kreslí 
KRISTINA DUŽEVIČOVÁ. Tato 
mladá žena je od narození tělesně 
postižená a odkázaná na vozík.
Každý, kdo měl možnost se s ní 
setkat a také s ní pohovořit (což je 
pro ni vzhledem k postižení převe-
lice těžké) však zůstal s údivem, co 
dokáže. Žádné fňukání, sebelitování! 
Dokáže být na sebe velice tvrdá a jen 
díky tomu se naučila sebeobsluze a 
také kreslit, ač její ruce přepadávají 
obrovské křeče. Kreslí vkleče na 
zemi a dokáže krásně i reprodukovat 
ilustrace z knihy nebo fotografie. Musím se přiznat, že naše první 
setkání bylo z mé strany velice rozpačité. Ač jsem se již mnoho-
krát setkala s lidmi postiženými, tentokrát jsem byla v úzkých. 
Nevěděla jsem, jak s Kristinou komunikovat, a to nejen proto, že 
jí viditelně jakékoliv mluvení činilo obrovské potíže. Bála jsem 
se, abych se jí nějak netaktně nedotkla, přece jen žijeme odlišný 
život. Kristina mě ovšem brzy naprosto ohromila! Přesvědčila mě, 
že nic není tabu, naopak 
byla ráda, že se o ni zají-
mám a mluvila naprosto 
o všem otevřeně. Krásně 
jsme si “pokecaly” jako 
dvě dávné přítelkyně. 
Stejný šok jako já zažily 
i děti a pí. učitelky ze 
základní školy, když na 
výstavu přišly a shodou 
šťastných okolností byla 
zrovna Kristina přítomna. 
Na vlastní oči se přesvěd-
čily, jaké obrovské úsilí 
musí Kristina vyvinout, 

Výstava obrázků

než vůbec začne tvořit a kolik jí dá práce nakreslit pro nás třeba 
i jednoduchý motiv. Po dopoledních návštěvách byla Kristina 
naprosto vyčerpaná, ale přešťastná! Podařilo se prodat mnoho 
jejích obrázků, žáci ve třídách se s učiteli skládali a dohromady 
nakupovali obrázky na památku. Žáci 7. třídy mezi sebou do-
konce vybrali rekordních 620,- Kč! Odnesli si za to pro každého 
keramickou drobnost nebo korálky. Peníze, které Kristina za své 

obrázky získala, půjdou 
jako příspěvek na koupi 
nového vozíku.
Mně nezbývá, než popřát 
Kristině moc a moc sil
a také hodně štěstí, pro-
tože je možné, že pod-
stoupí operaci, která by 
jí mohla alespoň trošku 
zmírnit křeče, jež jí po-
stihují čím dále častěji
a intenzivněji. 
Držíme palce!!!

Hana Hylmarová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již tradičně v prvním lednovém týdnu nového roku 
proběhla ve Staré Pace a v Roškopově Tříkrálová sbír-
ka, která je určena na pomoc rodinám a lidem v nouzi. 
V letošním roce bude její část věnována na provoz 
Nízkoprahového klubu Exit v Jičíně, který provozuje 
Oblastní charita Jičín. Zbývající část bude věnována 
na potřeby celonárodní charity. Organizátoři sbírky dě-
kují tímto všem dobrým lidem a občanům Staré Paky 
a přidružených obcí, kteří přispěli i minimální částkou 
na tuto dobrou věc a projevili tak svoji solidaritu. 
V letošním roce byla vybrána částka 16.149,- Kč.
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POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍPOLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
prosinec 2007 – leden 2008

KRÁDEŽ VOZIDLA

V sobotu 1. prosince odcizil během odpoledních hodin dosud 
neznámý pachatel v Nové Pace osobní motorové vozidlo 

Škoda Fabia zelené metalízy, které bylo zaparkované na parko-
višti u zimního stadionu. Majitel vyčíslil jeho hodnotu na částku 
nejméně 145 tisíc korun. Kdo vozidlo odcizil a kde skončilo, teď 
vyšetřují policisté Obvodního oddělení v Nové Pace.

“IDYLKA” NEMĚLA DLOUHÉHO TRVÁNÍ

Nastal čas, kdy chataři a chalupáři opouštějí svá venkovská 
sídla a stěhují se zpět do měst. Naopak v tomto období takto 

opuštěné objekty vyhledávají bezdomovci, osoby na útěku a další 
kriminální živli. Tak jako dva chovanci, kteří si vybrali za cíl své 
cesty rekreační lokalitu zvanou Jahodnice na Novopacku. On, 
sedmnáctiletý mladík a jeho o dva roky mladší přítelkyně utekli 
na začátku listopadu z výchovných ústavů. Vydali se rovnou 
na Jahodnici, kde to mladík dobře znal. Postupně se vloupali 
do několika chat, ze kterých odcizili hlavně jídlo a navíc zde
i přespávali. Jejich “idylka” však neměla dlouhého trvání. Zvrat 
v jejich relativně poklidném žití nastal v pondělí 26. listopadu 
kolem 15. hodiny. V té době se vydal na  Jahodnici majitel jed-
né z chat spolu se svým známým. Hned po příjezdu si všimli 
dívky a jejího přítele, jak právě s taškami v rukách opouštějí 
oknem jednu z chat. Překvapení chovanci se dali okamžitě na 
útěk. Cestou odhodili tašky a mladík navíc ztratil i boty. Poté 
se strhla honička, kdy jeden z mužů dvojici pronásledoval
a druhý volal na policii. Během několika málo minut policisté  
z Obvodního oddělení Nová Paka a skupiny služební kynologie 
Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně celý prostor uzavřeli. 
Nutno podotknout, že dvojice neměla v tomto případě šanci na 
únik. Nakonec jejich cesta skončila v obci Česká Proseč, kde 
oba na autobusové zastávce zadržel jeden z policistů společně 
se svým služebním psem.
Následně policisté zjistili, že “povedená” dvojice má na svědo-
mí vloupání do 6 chat a jednoho karavanu, ve kterém se navíc 
“zabydleli”. V chatách nekradli jen jídlo, ale i oblečení, svíčky 
a další věci. Celkově způsobili škodu ve výši nejméně 35 tisíc 
korun. Proti oběma bylo zahájeno trestní stíhání pro provinění 
krádeže, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody 
spáchané ve spolupachatelství, za což jim hrozí trest odnětí svo-
body až na jeden rok.
Nakonec oba skončili v policejní cele, kde mohli v klidu přemýšlet 
o své budoucnosti. Následující den ráno odjeli v doprovodu svých 
vychovatelů každý do svého výchovného ústavu. 

VLOUPÁNÍ DO BENZÍNOVÉ ČERPACÍ STANICE

Během noci z pondělí na úterý 4. prosince se vloupal dosud 
neznámý pachatel do budovy benzínové čerpací stanice

v Nové Pace. Uvnitř pak odcizil cigarety, doutníky různých 
značek a několik desítek stíracích losů. Předběžná škoda byla 
vyčíslena na více jak 80 tisíc korun. Po pachateli pátrají policisté 
Obvodního oddělení v Nové Pace. 

ZA NEHODOU STÁLA RISKANTNÍ JÍZDA

V sobotu 15. prosince jel v odpoledních hodinách dvaatřiceti-
letý řidič osobním vozidlem Citroën BX ve směru od Trut-

nova na Jičín. U obce Vrchovina předjížděl před sebou jedoucí 
vozidlo v místě, kde je to dopravním značením zakázáno a přitom 
se čelně srazil s protijedoucím vozidlem Škoda 136L. Alkohol 
u obou lehce zraněných řidičů byl na místě vyloučen dechovou 
zkoušku. Celková škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun. 

MÍSTO SYNOVI SE VĚNOVALI DROGÁM

I když toho bylo o škodlivosti drog napsáno a řečeno víc než 
dost, přesto rok od roku přibývá těch, kteří je k životu potřebu-

jí. A tak ani náš okres není výjimkou, kde nejenže narůstá počet 
drogově závislých, ale i míst, takzvaných “varen”, kde se drogy 
přímo vyrábějí. V loňském roce policisté odhalili dvě a v letošním 
roce už čtyři. Z toho dvě v Nové Pace, jednu v Hořicích a poslední 
v rodinném domku v Milíčevsi, kde v současné době bydlí mladý 
pár se svým dvouletým synem. Ona, jednadvacetiletá maminka 
na mateřské dovolené, a její o rok starší přítel. Oba se nikdy 
netajili tím, že mají kladný vztah k drogám. Kouřili marihuanu, 
ale neopovrhli ani pervitinem. A právě ten k nim jezdil “vařit” 
jejich sedmadvacetiletý známý z Mladé Boleslavi. Přijížděl vždy 
večer, tak dvakrát do měsíce. Přes noc pak z přinesených surovin 
“vařil” v podkroví pervitin. Ráno jim za pronajaté prostory za-
platil několika gramy vyrobeného prášku. Ti ho však měli nejen 
pro svoji potřebu, ale i na prodej. Nakupovalo u nich nejméně 9 
stálých zákazníků, od kterých vyinkasovali přes 21 tisíc korun. 
Ani jejich známý nevyráběl drogy  jen pro sebe, ale zásoboval 
jimi i další osoby, kterým je prodával nebo jen tak rozdával. Od 
ledna letošního roku do června tak u nich vyrobil nejméně  35 g 
bílého prášku v hodnotě přesahující 35 tisíc korun.
Jičínští policisté na případu několik měsíců pracovali a v těchto 
dnech dospěli k jeho závěru. Ženě  a jejímu příteli sdělili obvi-
nění z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a 
psychotropních látek a jedů, za což jim hrozí trest odnětí svo-
body od jednoho do pěti let. Navíc jejich péče o malého synka 
nebyla nijak vzorná, a tak o jeho dalším osudu budou rozhodovat 
příslušné orgány. Ani jejich známý, díky kterému měli přísun 
drog, nepřišel zkrátka. I on si v těchto dnech vyslechl obvinění 
z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psy-
chotropních látek a jedů, za což mu v jeho případě hrozí trest 
odnětí svobody až na 10 let. I když se v poslední době snaží vést 
řádný život a našel si stálé zaměstnání, přesto ho soud nemine.

CHALUPY “NAVŠTÍVIL” NEVÍTANÝ HOST

Z neděle na pondělí 17. prosince se vloupal dosud neznámý 
pachatel v Kumburském Újezdu do dvou rekreačních cha-

lup. Oba objekty nejdříve řádně prohledal a poté z jednotlivých 
obytných místností odcizil nástěnné a kyvadlové hodiny, písko-
vou filtraci k venkovnímu bazénu, skleničky, obraz a další věci. 
Majitelé vyčíslili celkovou škodu na částku nejméně 21 tisíc 
korun. Případ šetří policisté Obvodního oddělení v Nové Pace.

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ

V pátek 21. prosince jel v časných ranních hodinách dvaa-
šedesátiletý řidič nákladním vozidlem Mercedes Benz ve 

směru od Nové Paky na Jičín. Na výjezdu u Jičína se otáčel vlevo, 
přičemž vjel do jízdní dráhy vozidlu Ford Tranzit, které jelo od 
Mladé Boleslavi na Novou Paku. Po nárazu se vozidlo Mercedes 
Benz převrátilo na bok. Při nehodě utrpěli řidič mercedesu a spo-
lujezdec z fordu lehká zranění. Provedenou dechovou zkouškou 
bylo navíc u řidiče fordu zjištěno 0,64 promile alkoholu v dechu. 
Z tohoto důvodu byl řidiči byl na místě zdržen řidičský průkaz. 
Celková škoda byla vyčíslena na čtvrt milionu korun. 

ŘIDIČ SKONČIL S VOZIDLEM V POTOCE

V pondělí 31. prosince jel v ranních hodinách sedmadvaceti-
letý řidič osobním vozidlem Renault Laguna po silnici ve 

směru od obce Ústí u Staré Paky na Novou Paku. Po průjezdu 
pravotočivé zatáčky dostal na přímém úseku vozovky smyk
a následně sjel s vozidlem do potoka. Ke zranění osob nedošlo, 
alkohol u řidiče byl na místě vyloučen dechovou zkouškou. 
Celková škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun. 
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STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD ZA ROK 2007

Během loňského roku došlo na silnicích našeho okresu celkem 
k 1 345 dopravním nehodám, což je o 47 dopravních nehod 

méně než v roce předešlém. I přesto, že v rámci naší republiky 
v roce 2007 stoupl počet mrtvých na silnicích, na našem okrese 
jsme naopak zaznamenali pokles. V roce 2006 u nás zemřelo 
16 osob, kdežto v roce 2007 už “jen” 6 osob. Naopak přibylo 
těžce zraněných, kdy v roce 2006 statistická čísla hovořila o 44 
osobách, což je o šest méně, než v roce následujícím. V loňském 
roce utrpělo při dopravních nehodách 190 osob lehká zranění, 
oproti roku 2006 je to o 12 osob méně. Celková škoda na vozi-
dlech byla vyčíslena na 65 779 500 korun, což je o 15 736 100 
méně než v roce předešlém. 
Policisté zaznamenali více řidičů, kteří usedli za volant pod vli-
vem alkoholu. V loňském roce se tak na dopravních nehodách 
podílelo 93 opilých řidičů, oproti 72 z předešlého roku. 
Nejčastější příčinou dopravních nehod byla nepřiměřená rych-
lost, a to ve 267 případech, nesprávné předjíždění v 55 případech 
a nedání přednosti v jízdě ve 242 případech. Nejčastěji jsme 
bourali na silnicích první třídy, a to v 512 případech a v 80 pří-
padech byly dopravní nehody zaviněny lesní zvěří a domácím 
zvířectvem. 
Celkově se dá říci, že řidiči na našem okrese jezdili oproti pře-
dešlému roku opatrněji a hlavně odpovědněji. 

VLOUPÁNÍ DO KANCELÁŘE

Do kanceláře jedné z firem v Nové Pace se vloupal během 
noci z úterý na středu 9. ledna dosud neznámý pachatel. 

Uvnitř následně odcizil elektrické nářadí Hilti a z volně pří-
stupného šuplíku 4 tisíce na hotovosti. Majitel vyčíslil celkovou 
škodu na částku přesahující 60 tisíc korun. Po pachateli teď pátrají 
policisté Obvodního oddělení v Nové Pace. 

SOBOTA S JIČÍNSKOU POLICIÍ

V sobotu 12. ledna vyjížděli policisté v ranních hodinách do 
Ostroměře, kde další neznámý řidič natankoval  do svého 

vozidla pohonné hmoty za více jak 2 tisíce korun a bez zaplacení 
ujel. Před polednem řešili v Jičíně údajnou krádež v obchod-
ním domě. Nakonec se ukázalo, že jde o nedorozumění. Poté 
vyjížděli do Hořic, kde na silnici ležel muž. Ten byl následně 
převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice. U obce 
Budčeves se osobní motorové vozidlo střetlo s divokým kancem 
a ve Vysokém Veselí pohřešovala rodina svoji šestnáctiletou 
dceru. Šetřením vyšlo najevo, že slečna odešla sama z domu 
za svým přítelem do Mladé Boleslavi. Veselou svatbu měli pro 
změnu ve Staré Pace, kde  se svatebčané nepohodli a následně 
se začali vzájemně napadat. Bitku ukončila až přivolaná hlídka, 
která všem přítomným důrazně domluvila. Poté čekal policisty 
opětovný výjezd do obchodního domu v Jičíně na autobusovém 
nádraží, kde dvě jednadvacetileté dámy nechtěly platit za vybrané 
zboží a toto se snažily pronést přes pokladnu. K jejich smůle je 
však odhalili pracovníci ostrahy. Přivolaná hlídka věc na místě 
vyřídila v blokovém řízení. V nočních hodinách si v Nové Pace 
nevěděl rady manžel se svojí manželkou, která se opila, odešla 
i s penězi z domu a děti nechala na hlídání rodičům. V Libáni se 
těsně před půlnocí pokusil dostat do budovy benzínové čerpací 
stanice dosud neznámý pachatel. I když se mu podařilo rozbít 
sklo výlohy, přesto se dovnitř nedostal. Škoda,  kterou svým 
jednáním způsobil, byla vyčíslena na 43 tisíc korun.

nprap. Hana Klečalová, 
vrchní inspektor, v.r.

(tm) PČR OŘ Jičín

POŽÁRNÍ OCHRANA
A OCHRANA OBYVATEL

Každou první středu v měsíci se v poledne rozeznívají sirény 
po celé zemi. Možná nám to ani tak nepřijde, že se to již děje 
od října 2002, tedy již 5 let.
Proto si opět připomeneme signály sirén:

  signál “zkouška sirén” (nepřerušovaný tón po dobu 140 
vteřin) je používán k ověření provozuschopnosti sirén

  signál “hoří” (přerušovaný tón) je určen pro hasičské jed-
notky

  signál “všeobecná výstraha” (kolísavý tón po dobu 140 
vteřin) signál může být vyhlašován třikrát za sebou cca v tří-
minutových intervalech. Jedná se o jediný tón sirény určený 
také pro veřejnost

Jak nakládat s topidly a komíny
V období topné sezóny často slyšíme, že nedbalost nebo špatná 
stavební úprava zapříčinily požár domu. Jak se tomu bránit?

  do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně 
přiléhat hořlavé stavební prvky (konstrukce krovu, stropu, 
obložení…)

  pamatujte si, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost 
správce nebo majitel objektu, nikoli kominík

  v případě požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veške-
rý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte 
hasiče na linku 150 nebo 112. Hořící saze v komíně NIKDY 
nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce 
k výbuchu

  do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny vha-
zováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 
Pozor ovšem na bezpečnost (výška komínu, plameny a nebez-
pečné plyny)

  pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, 
musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie

  každé topidlo a komín jsou konstruovány na určitý druh 
paliva a jeho používání je nutné dodržovat

  pozor na žhavý popel. Popel je zapotřebí nechat zcela 
vychladnout a pak uložit do nehořlavých nádob, které jsou 
neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých látek a konstrukce z hořlavých hmot

  při zanedbání údržby topidel a komínů však hrozí i nebezpečí 
otravy jedovatými plyny

  topidla také potřebují pro svou správnou funkci dostatečný 
přívod vzduchu. U některých topidel, např. karmy, hrozí v pří-
padě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým

  při uskladnění uhlí, briket a dalších topných látek dávejte 
pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skla-
dovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly v příliš vysokých vrstvách 
(nad 1,5 m)

  skladovací plocha musí být před naskladněním vyčištěna 
a nenavlhlá

  stěny uhelny řádně omítnuté (např. cihlová drť prokazatelně 
urychluje proces samovznícení)

  topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořla-
vou) podložkou pod topidlem, která znemožní vznícení podlahy 
tvořené hořlavými předměty a zabrání také žhavým uhlíkům 
vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka 
by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat půdorys 
spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým 
otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spo-
třebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady 
ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40 cm).
Přeji Vám všem úspěšný rok 2008

velitel okrsku SDH Stará Paka,
člen odborné rady velitelů OSH ČMS Jičín Karel Rail
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Úvodem bych chtěla všem čtenářům popřát do nového roku 
2008 hodně zdraví, štěstí, lásky a pracovních i osobních
úspěchů.

A teď malé poohlédnutí zpět:

ŘÍJEN: “Účastníci zájezdu II”
   Na první říjnový víkend naplánovali členové SDH Roškopov 
výlet pro dospělé. Po velmi úspěšném zájezdu na Moravu se 
výletníci vypravili do středních Čech. Tentokrát byl autobus
p. Grundmanna doplněn o členy SDH Stará Paka.
První zastávkou bylo železniční muzeum v Lužné u Rakovní-
ka. Prohlédli jsme si výstavu jízdenek, jízdních řádů, modelů 
a fotografií lokomotiv. Venku jsme poté obdivovali nádherné 
parní lokomotivy. Někteří z výletníků neopomenuli navštívit 
připravený jídelní vůz.
Nastal čas oběda, který byl zamluven v restauraci nedaleko hra-
du Křivoklát. Následovala dvouokružní prohlídka hradu. První 
okruh bohužel někteří z neznámých důvodů nestihli a posléze se 
zjistilo, že čas trávili na nádvoří v malé hospůdce s medovinou. 
Prohlídka probíhala na hradbách a ve věži hradu. Druhý okruh 
jsme již absolvovali všichni. Prošli jsme vnitřní prostory hradu, 
kapli a vězení.
Nocleh byl zajištěn v hotelu Bouchalka nedaleko Berouna. Po 
ubytování jsme povečeřeli ve vedlejší hospůdce Koliba, kde hrála 
živá hudba a tančilo se až do ranních hodin.
V neděli na výletníky čekali Koněpruské jeskyně a při zpáteční 
cestě jsme navštívili všemi očekávaný pivovar Velkopopovický 
kozel. Po odborné prohlídce a ochutnávce piva jsme poobědvali 
ve stejnojmenné restauraci a “tradá” domů.
Myslím, že si z tohoto zájezdu všichni účastníci přivezli bohatou 
snůšku zážitků.

  Další akcí mělo být podzimní námětové cvičení hasičů.
Z důvodu jarního výjezdu k hašení lesního porostu na Jívě bylo 
zrušeno.

LISTOPAD
V tomto měsíci uspořádal SDH Roškopov Country bál. Po loň-
ském úspěchu byl i letos spojen s vepřovými hody. Prodaly se 74 
vstupenky a organizátory velmi potěšilo, že většinu návštěvníků 
tvořili obyvatelé Roškopova. Tančilo se a hodovalo. O půlnoci 
proběhla dražba, která byla zajímavá tím, že o bednu granátových 
jablíček licitovali mezi sebou manželé Michalíkovi.

PROSINEC
Přiblížil se konec roku, ale ani ten nebyl chudý na akce v Roško-
pově.
15. prosince se konala v kulturním domě 109. výroční Valná 
hromada SDH Roškopov, které se zúčastnilo 55 členů, hostů
a rodinných příslušníků. Úvod patřil přivítání všech členů a hostů, 
mezi něž patřili např. starostka obce Věra Hlostová, místostarosta 
p. Knap, starostové pozvaných SDH – p. Dočekal a p. Matouš
s manželkami a za OSH Jičín p. Rail.
Zprávu o činnosti sboru přečetl starosta p. Červený, zprávu
o hospodaření přednesla pí. Jaklová, zprávu revizní komise 
přečetla pí. Hradecká a zprávu o stavu požární techniky stručně 
zhodnotil p. Tomeš. Následoval návrh plánu na rok 2008 a pro-
gram byl zakončen diskuzí. O slovo se přihlásila starostka obce 
Věra Hlostová i další diskutující. Všichni poděkovali sboru za 
dosavadní činnost v obci a všem popřáli do nového roku. Pan 
Rail přečetl statistiku OSH Jičín a nabídl sboru nějaké součástky 
na hasičskou techniku.
Program pokračoval předáváním nových členských průkazů
a oceněním, kterého se ujali p. Červený a p. Rail.

UDÁLOSTI Z ROŠKOPOVAUDÁLOSTI Z ROŠKOPOVA

Noví členové:
Jiří Červený, Simona Havránková, Radek Michalík a Patrik 
Sucharda
Ocenění: za 20 let členství: Lenka Tošovská

za 30 let členství: Irena Suchardová, Jaromír Tomeš
za 40 let členství: Petr Dont

Čestné uznání OSH: Roman Tomeš a Luděk Urban
Medaile Za příkladnou práci: Jindřiška Michalíková, Petr To-
šovský, Dagmar Wiesnerová a Karel Zuzánek.
Panu Tůmovi byl předán věcný dar k životnímu jubileu 80 let.
Poté byl schválen plán práce na rok 2008 a usnesení. 
Zlatým hřebem programu valné hromady bylo odhalení hasičské 
vlajky, které provedli pí. Hlostová společně s nejstarším členem 
našeho sboru p. Metelkou. Všichni přítomní si společně připili 
a myslím, že všichni členové SDH jsou na tuto vlajku náležitě 
hrdí.
Následovala skvělá večeře, kterou připravil p. Fejfar z Myší díry. 
O obsluhu se staral p. Zdeněk Hradecký s rodinou. Všem patří 
veliký dík. No a jak to již bývá zvykem, zábava se rozjela a při 
hudbě Petra Fejfara z Ústí se tančilo až do rána.

28. prosince
Proběhl za organizace TJ Sokol Roškopov turnaj v šipkách.
Výsledky: 
muži: 1. Milan Kříž, 2. Zdeněk Kadavý, 3. J. Sucharda st.,
4. Petr Samek, 5. Petr Tošovský a 6. Petr Krejčí
ženy: 1. J. Michalíková, 2. Lenka Tošovská
mládež: 2. Jakub Kulhánek

29. prosince
Stalo se již tradicí pořádat “Silvestrovský pochod". Sraz byl
v 10 hod. u kulturního domu a jelo se vlakem do Lomnice nad 
Popelkou. A pak už se jen pochodovalo. Na tomto zimním výletě 
se sešlo neuvěřitelných 57 účastníků a asi 8 malých dětí do šesti 
let. Všichni capali, co jim nožky stačily. V Lomnici byla malá 
zastávka u skokanských můstků, kde dospělci obdivovali malé 
skokany. Cílem pochodu byla Tuháň, kde nás čekala zamluvená 
hospůdka Tuháňka. Ale ani cestou nebyl nikdo o hladu a žízni.
V malých batůžcích se našlo něco dobrého a dospělci měli s sebou 
“záchranné lahve.” V hospůdce byl zpočátku trochu problém
s místem, organizátoři nepočítali s tak velkou účastí, ale nakonec 
se všichni vešli. K posezení hrála muzika, z důvodu malého pro-
storu si jí nejvíce užily děti. Zpět byl zajištěn odvoz autobusem. 
Nesmím zapomenout na organizátora celého tajného výletu
p. Petra Krejčího a za všechny mu poděkovat.

31. prosince
TJ Sokol oddíl stolního tenisu uspořádal “Silvestrovský turnaj”. 
Účast byla hojná, sešlo se 14 hráčů.
Výsledková listina:
1. Petr Zamlar, 2. Petr Krejčí ml., 3. Jiří Vít, 4. Petr Krejčí st., 
5. Josef Krejčí, 6. Ondřej Kočandrle, 7. Luděk Sochor, 8. Jiří 
Stuchlík, 9. Pavel Červený, 10. Pavel Krejčí, 11. Martin Zamlar, 
12. Horáček, 13. Milan Kříž a 14. Karel Zuzánek.

Jak jsem již v minulém čísle psala, Petr Krejčí st. sestavil družstvo 
registrovaných hráčů ve stolním tenise. Jak si vedou v okresním 
přeboru sk. muži D (info Deník Jičínska z 21. 10. 07)?
Ze 14 družstev jsou zatím na místě 13. se skóre 55:161 a celko-
vými 16 body.
Všem hráčům přejeme za zelenými stoly hodně zdaru!

Andrea Zuzánková
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SPORT SPORT 

OCENĚNÍ
Okresní výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy nepře-
tržitě od roku 1971 vyhlašuje nejúspěšnější sportovce, trenéry, 
cvičitele a sportovní kolektivy za uplynulý kalendářní rok.
Nejinak tomu bylo i letos. Slavnostní akt proběhl v pondělí 
17. 12. 2007 v porotním sále Jičínského zámku. Slavnost-
ní projev přednesl předseda OVV ČSTV František Vitoch. 
Zdůraznil dosažených úspěchů letošního roku. Řada spor-
tovců okresu dosáhla výborných výsledků na světových 
a evropských šampionátech i republikových soutěžích
a vzorně tak reprezentovali kraj, okres i svoje město či obec. 
Poděkoval všem oceněným za dosažené výsledky a společně
s Václavem Nidrlem předal vyhodnoceným pozornost.
Píši o této události proto, že po dlouhých letech byl mezi vy-
hodnocenými i zástupce naší TJ Sokol Stará Paka. Mezi trenéry
a cvičiteli se této pocty dostalo

Jiřímu  Krutskému  -  oddíl  stolního tenisu.

Jmenovaný je dlouholetým členem TJ Sokol Stará Paka, oddílu 
stolního tenisu, kde se stará o výchovu nových adeptů “celuloi-
dového míčku”, staropackou mládež. Podstatou vyhodnocení 
je jeho trenérská činnost, kdy pod jeho vedením dosáhlo “A” 
mužstvo historického úspěchu a v ročníku 2006/2007 postoupilo 
z divize do III. celostátní ligy stolního tenisu. Což představuje na 
úrovni sportu ve Staré Pace nejvyšší soutěž, která se kdy v rámci 

Stolní tenis         Stolní tenis         Stolní tenis         Stolní tenis         

organizace TJ Sokol Stará Paka  hrála. Je jasné, že tento úspěch 
je podložen prací celého kolektivu včetně trenéra a vedoucího 
mužstva v jedné osobě.
Gratulace Jiřímu Krutskému patří  od předsedy a výboru TJ Sokol 
Stará Paka, rovněž tak od vedení obce, neboť ocenění zviditelňuje 
nejen tělovýchovu, ale i obec Stará Paka jako takovou. Věříme, 
že ve své záslužné a nelehké práci s mládeží i dospělými bude 
pokračovat i v příštích letech.

za výbor TJ Sokol Stará Paka Jiří Knap

Je již tradicí, když 25. prosince se rozzáří v ranním šeru světla 
tělocvičny místní Masarykovy základní školy. V ospalém ránu 
směřují kroky sportuchtivých osob právě k tomuto místu.
Nejinak tomu bylo i na Boží hod vánoční 2007, kdy oddíl stol-
ního tenisu při TJ Sokol Stará Paka pořádal další ročník turnaje 
pro neregistrované hráče a ve stejný den odpoledne i pro hráče 
zmíněného oddílu.
Ceny do turnaje byly zajištěny prostřednictvím místních firem 
a jejich sponzorství, přispěl i Obecní úřad ve Staré Pace. Pěkné 
ceny tak čekaly prakticky na všechny účastníky turnaje. Těch 

VÁNOČNÍ TURNAJ
bylo celkem 25, což je již tradiční číslo posledních let.
Průběh jednotlivých utkání byl hladký, neboť organizátoři
z řad členů oddílu mají s takovýmito akcemi dobré a dlouholeté 
zkušenosti. Všichni účastníci odcházeli nejen s dobrým pocitem 
z předvedené hry, ale i s tím, že udělali něco málo pro své zdraví 
a věnovali polovinu svátečního dne sportovnímu vyžití. Těší se 
již na další sportovní setkání. 

Jaké jsou konečné výsledky?

Neregistrovaní
1. Jaroslav Štěpán
2. Zdeněk Mašek
3. Jakub Blažek
4. Jiří Knap st.
5. Pavel Palm
6. Jiří Dlabola
7. Jiří Zlatník
8. Filip Štěpán

Hráči oddílu stolního tenisu
1. Lubomír Šajner
2. Jan Herber
3. Petr Dlabola

z podkladů oddílu stolního tenisu zpracoval
Jiří Knap
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Fotbal      Fotbal      Fotbal     Fotbal     Fotbal
FOTBALOVÝ PODZIM
Vážení čtenáři Podhoranu, dovolte mi jako nestrannému pozoro-
vateli několik poznámek k ukončené podzimní části fotbalových 
soutěží, ve kterých vystupují mužstva oddílu kopané při TJ Sokol 
Stará Paka. Jak již bylo konstatováno v minulém čísle – “A” muž-
stvu se podařilo postoupit do krajské soutěže I.B třídy skupiny 
A. Příznivci staropacké kopané mají jistě ještě v čerstvé paměti 
závěr ročníku 2006/2007, kdy se našemu mužstvu dařilo. Velmi 
kladnou skutečností byla účast diváků nejen na domácích zápa-
sech, ale i “doprovod” mužstva na cizí hřiště, kde tato podpora 
byla v nejednom případě znát jako povolený “doping”, obrazně 
řečeno 12. hráč na hřišti. Proto po krátké letní přestávce fotbalový 
divák se zájmem očekával zahájení podzimní soutěže.
Rovněž družstvo dorostu bylo přihlášeno do krajského přeboru 
1. třídy skupiny A. Došlo k tomu z důvodu odmítnutí postupu 
vítězného mužstva okresního přeboru v ročníku 2006/7.
Mužstvo mužů “B” bylo po letech působení na semilském okrese 
přihlášeno do okresní soutěže OFS Jičín.
Své soutěže rozehrála samozřejmě i mužstva žáků a těch nejmlad-
ších - přípravky. Krátké hodnocení začneme od těch nejmladších, 
kdy 5. místo přípravky je jistě příjemným překvapením a nutno 
konstatovat, že je zde vidět výsledky mravenčí práce trenérů
a vedení tohoto mužstva. Žáci možná svým postavením v tabul-
ce nedělají trenérům příliš velkou radost, ale zde je nutno opět 
konstatovat, že “odrostlí” žáci odešli do mužstva dorostu a na 
výkonu žáků je to znát. Věříme však, že mužstvo se konsoliduje 
a výkony půjdou v jarní části nahoru.
Mužstvo dorostu se “zabydluje” ve vyšší soutěži, která je jistě 
mnohem náročnější než dosavadní okresní přebor. I zde vedení 
mužstva předpokládá vzestup formy a jarních výkonů a tím
i záchranu této soutěže po jarní části.
“B” mužstvo mužů vystupovalo v okresní soutěži Jičínska se 
střídavými výsledky, a zaujímá tak místo uprostřed tabulky. 
Střídavé výkony byly hlavně odvislé od počtu hráčů, kteří byli 
k dispozici k jednotlivým utkáním. Stalo se, že mužstvo nastu-
povalo v menším počtu než 11, což je jistě škoda a zároveň téma 
na zamyšlení do budoucna.
“A” mužstvo se stalo překvapením I.B třídy po podzimní části. 
Vstup do soutěže byl dvakrát vítězný, pak však přišly i těsné 
porážky a remízy. Pětizápasová šňůra vítězných utkání doma 
i venku vynesla mužstvo do popředí tabulky a po 13ti kolech 
podzimní části bylo naše mužstvo překvapivě na 1. místě tabul-
ky se stejným počtem bodů jako mužstvo Hlušic. V posledním 
podzimním utkání se předehrávalo první jarní kolo, kde jsme 
utrpěli nešťastnou porážku od Žacléře. Přesto 3. místo v tabulce 
po ukončené části nepředpokládal ani ten nejzarytější příznivec 
staropacké kopané. A tak můžeme z tohoto místa popřát vedení
A mužstva i jeho hráčům pevné zdraví do zimní přípravy
a úspěšný start na jaře 2008.
Hodnocení trenéra Jana Drusana si mohl fotbalový příznivec 
přečíst v Jičínském deníku ze dne 13. prosince 2007.

Ještě několik statistických čísel u A mužstva:
diváci – utkání našeho mužstva zhlédlo celkem doma i venku 
1590 diváků, což je druhé místo v této tabulce za Hořicemi 
(2420)
počet vstřelených branek – 41 – nás řadí do čela střelecké 
produktivity celé soutěže
v soutěži střelců zaujímají naši hráči – Tichý a Dufek 6. - 8. 
místo se 7 úspěchy
co se týče tabulky na domácím hřišti – naše mužstvo obsazuje 
2. místo za Hlušicemi 
a tabulka venku – naše mužstvo je na 3. místě za Kratonohy
a suverénní Žacléří.
Jménem svým i jménem výboru TJ Sokol Stará Paka bych 

chtěl popřát všem hráčům od přípravky až po muže hlavně 
pevné zdraví, které potřebují pro podávání dobrých výkonů na 
fotbalovém trávníku. Všem funkcionářům fotbalového oddílu 
a příznivcům kopané ve Staré Pace taktéž hodně zdraví a pevné 
nervy do dalšího průběhu soutěží v roce 2008. Věříme, že i ve 
druhé části soutěží budou příznivci staropacké kopané “věrni”
a na fotbalový stadiónek ve Staré Pace si najdou cestu o ví-
kendech i v roce příštím a podpoří svými hlasivkami výkony 
staropackých fotbalistů od elévů až po dospělé.

Okresní přebor přípravky
1. Hořice 11 10 1 0 72:7 31
2. Sobotka 11 8 2 1 36:6 26
3. Kopidlno 11 8 1 2 51:11 25
4. Žlunice 11 8 1 2 56:12 25
5. Stará Paka 11 7 0 4 45:39 21
6. Železnice 11 5 0 6 24:18 15
7. Chomutice 11 4 1 6 14:13 13
8. Robousy 10 3 1 6 19:28 10
9. Lužany 10 3 1 6 19:33 10
10. Libáň 11 3 0 8 22:62 9
11. Milíčeves 11 1 0 10 15:60 3
12. Staré Místo 11 1 0 10 11:95 3

Tabulky po podzimní části soutěží

Okresní přebor žáků - východ
1. Valdice 12 10 0 2 55:13 30
2. Robousy 12 9 0 3 55:24 27
3. Chomutice 12 7 3 2 33:20 24
4. Lužany 12 5 1 6 25:32 16
5. Železnice 12 4 1 7 15:35 13
6. Stará Paka 12 2 1 9 15:47 7
7. Miletín 12 2 0 10 11:39 6

KP Dorost 1. třída - skupina A
1. Jičín 14 12 1 1 66:15 37
2. Kopidlno 14 9 2 3 45:23 29
3. Nová Paka 14 9 2 3 40:22 29
4. Lovčice 14 9 1 4 50:23 28
5. Sobotka 14 8 2 4 37:40 26
6. Robousy 14 7 3 4 34:20 24
7. FKM Úpa B 14 7 2 5 37:34 23
8. Žacléř 14 6 3 5 53:27 21
9. Železnice 14 4 4 6 24:32 16
10. Rudník 14 5 1 8 36:49 16
11. Milíčeves 14 3 2 9 21:56 11
12. Dolní Branná 14 3 0 11 28:58 9
13. Stará Paka 14 2 2 10 27:60 8
14. Volanov 14 0 3 11 23:62 3
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I. B třída muži - skupina A
1. Hlušice 14 9 3 2 25:13 30
2. Žacléř 14 9 1 4 34:20 28
3. Stará Paka 14 8 3 3 41:22 27
4. Horní St.Město 14 7 5 2 27:20 26
5. Kratonohy 14 8 1 5 27:20 25
6. Nový Bydžov B 14 7 3 4 24:18 24
7. Hořice 14 7 1 6 21:16 22
8. Upice 14 7 0 7 31:24 21
9. Lánov 14 6 2 6 17:28 20
10. Jičín B 14 5 2 7 29:29 17
11. Železnice 14 3 4 7 24:31 13
12. Mostek 14 3 2 9 16:28 11
13. Hostinné 14 3 2 9 17:30 11
14. Robousy 14 1 1 12 14:48 4

Okresní soutěž - muži
1. Kopidlno B 13 9 3 1 48:18 30
2. Dětenice 12 9 2 1 40:18 29
3. Miletín B 13 7 3 3 54:30 24
4. Chomutice B 13 7 3 3 33:20 24
5. Valdice B 13 7 2 4 32:30 23
6. Žeretice 13 6 3 4 23:17 21
7. Stará Paka B 13 6 2 5 46:42 20
8. Češov 13 4 2 7 32:35 14
9. Žlunice B 13 3 3 7 32:44 12
10. Staré Místo B 13 4 0 9 23:45 12
11. Kacákova Lhota 13 2 4 7 22:29 10
12. Jičíněves B 13 2 3 8 17:34 9
13. Nemyčeves 13 3 0 10 22:56 9

podklady zpracoval Jiří Knap, prosinec 2007

Psalo se o nás - Deník, čtvrtek 13. prosince 2007
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