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ZDARMA

Obec Stará Paka zve všechny ob�any a své rodáky na oslavy 650 let od první zmínky o obci Stará Paka.
V�ra Hlostová, starosta
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Obec Stará Paka d�kuje všem subjekt�m, které se rozhodly
podpo�it akce po�ádané k výro�í. Jsou to:

Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje
VEKRA, spol. s r.o.

AVASTA s.r.o.
ZEA+ spol. s r.o., PharmDr. Porubská

OBIS spol. s r.o.
TRIX s.r.o.
BBK v.o.s.

Staropacká Sokolovna – penzion a restaurace
Pivovar Nová Paka a.s.

SIGNA PUMPY spol. s r.o.
Autoškola Ptá�ek

STAVOS – Šilhán František
ZPK  s.r.o.

FITOS TISKÁRNA s.r.o.
SŠGS Nová Paka,

PILA-WOLF A SYN s.r.o.
Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka

Jaroslav Pila�-STAVING
Drogerie Eva Vanclová

TEPAS s.r.o.
Záme�nictví Kova�ík Ji�í

AGROCHOV a.s.
Sklep Art s.r.o.

Auto moto muzeum N. Paka - zap�j�ené exponáty historických vozidel
Ji�í NOVÁK - BETONA

Hosp�dka „Na lajn�“
WINGAMES s.r.o.

Akce v rámci oslav
16. - 17. 2. 2008

  30. ro�ník lyža�ského p�ejezdu Jizerských hor a Krkonoš 
– LO TJ Sokol Stará Paka

B�ezen
  Projektový den v rámci t�ístranné mezinárodní spolupráce 

- Comenius - Masarykova ZŠ
  Jarní výstava ru�ních prací staropackých žen – knihovna 

Stará Paka

Duben
  Projekt Comenius – návšt�va Turecka – Alanya – Masa-

rykova ZŠ
  Den Zem� – p�íroda v okolí Staré Paky – Masarykova 

ZŠ
  26. 4. – 31. ro�ník p�espolního b�hu – Staropacký kros 

2008 – LO TJ Sokol Stará Paka

Kv�ten
  17. 5. - Zájezd pro d�ti do Prahy – SDH Roškopov

sobota 24. 5. 2008
  9.00 - 13.30   Masarykova základní škola – den otev�ených dve�í, 

výstavka kronik z historie školy, propaga�ní materiály
  9.00 - 11.00   Mate�ská škola – den otev�ených dve�í, výstavka 

prací d�tí, výstava fotografií
  9.00 - 17.00   Knihovna – stará škola – výstava historických 

fotografií a pohled� Staré Paky, prodej turistických 
suvenýr�, propaga�ní materiály, výstava kronik obce 
Stará Paka

10.00 - 12.00   Prostor hasi�ské zbrojnice a parkovišt� u Obecní-
ho ú�adu – ukázka hasi�ské techniky, ob�erstvení, 
reprodukovaná hudba

Staropacká sokolovna - prostor na parkovišti u penzionu a restaurace
13.30 - 14.00   Dechová hudba – Podzvi�inka

14.00   Zahájení oslav, p�ivítání host� – starostka obce
  Vysv�cení obecního praporu a zvonu – Mgr. Kalita
  Historie Staré Paky -  p. Konzal
  Big Band - Dv�r Králové

15.00   Vystoupení žák� Masarykovy základní školy:
  mažoretky
  aerobik
  dramatický kroužek
  p�vecký sbor
  sbor flétnist�
  Módní p�ehlídka – studentky SŠGS Nová Paka

16.30 - 19.30   Dechová hudba - Podzvi�inka
20.00 - 22.00   Hudba SAMHAIN Nová Paka

V prostoru u parkovišt� – výstava historických vozidel a motocykl� 
– Auto moto muzeum N. Paka + p. Špína

Parkování osobních vozidel zajišt�no na t�chto místech:
- v prostoru p�ed garážemi – ulice Sokolská
- na parkovišti nádraží �D a v ulici Nádražní po pravé stran� ve 

sm�ru od nádraží
- na parkovišti  u Normy
- v prostoru u garáží – ulice Jaromíra Brože
- na nádvo�í u mate�ské školy

Po celý den zajišt�no ob�erstvení ve stáncích prost�ednictvím SŠGS 
Nová Paka v prostoru parkovišt� u penzionu a restaurace Staropac-
ká sokolovna a v restauraci samotné.

STRU�NÝ PROGRAM KV�TNOVÝCH OSLAV
po�ádaných Obcí Stará Paka ve spolupráci s místními spole�enskými složkami

sobota 31. 5. 2008
Víceú�elové h�išt� Sokolák

8.30      vystoupení mažoretek a kroužku aerobiku
           - Masarykova  základní škola 

9.00 - 13.30   Na všech sportovištích areálu prob�hnou sportovní 
sout�že:

  utkání v malé kopané – na h�išti s um�lým trávní-
kem

  turnaj v nohejbalu trojic – na h�išti s um�lým 
povrchem

  turnaj v plážovém volejbalu – na h�išti pro plážový 
volejbal

  ukázkové zápasy v tenisu – na antukovém teniso-
vém kurtu

10.30     vystoupení mažoretek a kroužku aerobiku – Masa-
rykova základní škola

Doprovodné akce
  jízda v horolezeckém úvazku na lan� – TJ Sokol Stará Paka
  jízda na koních – Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka
  seskok parašutist�

Areál bude ozvu�en reprodukovanou hudbou, ob�erstvení zajišt�no 
pro malé i velké ú�astníky.

Areál fotbalového stadionu ve Staré Pace
      od 13.00     Prostor vyhrazený pro d�ti a jejich volnou 

zábavu – nafukovací hrad – Coca Cola, prodej 
výrobk� firmy Coca Cola

14.00      Mistrovské utkání dorostu v kopané – Stará 
Paka - Lov�ice

16.30      Staré gardy (nad 30 let) utkání v kopané – “Ho�e-
�áci – Dole�áci”

18.30 - 22.00      Spole�enský podve�er – vystoupení country sku-
piny MAJÁK Nová Paka

V areálu fotbalového stadionu ob�erstvení zajišt�no.

V prostoru konání oslav – parkovišt� u penzionu Sokolovna, ve víceú�elovém 
sportovním areálu Sokolák, na fotbalovém stadionu ve dnech 24. a 31. kv�tna 
2008 nebude vybíráno vstupné. 
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Další akce v rámci oslav

�erven
  Mezinárodní spolupráce s N�meckem – Masarykova ZŠ
  Školní olympiáda – sportovní den – Masarykova ZŠ
  Pochod žák� 1. stupn� s rodi�i a u�iteli – Masarykova ZŠ
  Slavnostní zakon�ení školního roku 2007/2008, vy�azení žák� 

9. t�ídy – Masarykova ZŠ
  Výstava – Jak se žilo ve Staré Pace (�emesla, p�edm�ty našich 

babi�ek a d�d�) - knihovna Stará Paka
  Besedy pro ve�ejnost a pro žáky ZŠ – Stará Paka d�íve a dnes 

– knihovna Stará Paka
  21. 6. - Oslavy 110 let založení SDH, 95 let Sokola, okrsková 

sout�ž v požárním sportu
  d�tský den -  SDH Roškopov
  28. 6. - Turnaj žák� v kopané o pohár starosty obce – oddíl 

kopané TJ Sokol Stará Paka - fotbalový stadion

�ervenec
  5. 7. - Memoriál Arnošta Št�pánka v malé kopané

oddíl kopané TJ Sokol Stará Paka - fotbalový stadion

Srpen
  16. 8. - Turnaj fotbalových p�ípravek v malé kopané – oddíl 

kopané TJ Sokol Stará Paka – víceú�elové h�išt� “Sokolák”
  30. 8. - Turistický výšlap po Krkonoších – lyža�ský oddíl TJ 

Sokol Stará Paka

Zá�í
  Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009

     Masarykova ZŠ 

�íjen
  Turistický zájezd pro ve�ejnost – SDH Roškopov
  Nám�tové cvi�ení – SDH Roškopov
  Projektový den – 90. výro�í vzniku samostatného státu – Ma-

sarykova ZŠ
  Mezinárodní spolupráce – návšt�va N�mecka - 

     Masarykova ZŠ
  V rámci Týdne knihoven – kvíz pro žáky ZŠ

     (historie Staré Paky) – knihovna Stará Paka
  Hledání ve starých kronikách obce – knihovna Stará Paka 

Listopad
  Country bál – kulturní d�m Roškopov SDH Roškopov

Prosinec
  Váno�ní vystoupení žák� – Stará Paka, Brdo, Levínská Oleš-

nice – Masarykova ZŠ  
  25. 12. - Váno�ní turnaj neregistrovaných ve stolním tenise 

– oddíl stolního tenisu TJ Sokol Stará Paka

- Informa�ní materiály o obci Stará Paka (brožura Láze�ského 
mikroregionu),
- klí� k obci Stará Paka (mapa),
- turistické suvenýry,
- pohlednice Staré Paky
a další propaga�ní materiály budou po oba dny k dispozici na 
prodejních místech v centru konání oslav (knihovna, Masaryko-
va základní škola, stánek na parkovišti u penzionu a restaurace 
Staropacká sokolovna, ve víceú�elovém sportovním areálu, na 
fotbalovém stadionu).

P�ípadné informace obdržíte:
Obecní ú�ad Stará Paka – tel. 493 798 282

VÝZVA  K  Ú�ASTI  NA  SPORTOVNÍM  DNU

Vážení spoluob�ané, sou�ástí oslav 650 let první zmínky
o obci Stará Paka, které prob�hnou v kv�tnu t. r., bude dne
31. kv�tna – SPORTOVNÍ DEN. Uskute�ní se ve víceú�e-
lovém sportovním areálu “Sokolák” ve Staré Pace a v odpo-
ledních hodinách bude pokra�ovat na fotbalovém stadionu.
V areálu za�ne sportovní den vystoupením žák� Masarykovy 
ZŠ – mažoretky a ukázka aerobiku. Toto vystoupení bude 
b�hem dopoledního programu zopakováno.
Na jednotlivých sportovištích budou uspo�ádány spor-
tovní sout�že. K ú�asti v nich tímto vyzývám všechny 
aktivní i bývalé sportovce Staré Paky, Roškopova, 
Ústí u Staré Paky, Brda, Krsmole i Karlova, kterým 
to zdravotní stav dovolí. Pokud tomu tak není, pozvání 
platí pro všechny, kdo mají zájem areál si prohlédnout
a vytvo�it dobrou diváckou kulisu pro aktivní sportovce.
Na antukovém tenisovém kurtu prob�hnou ukázková utkání 
ve dvouh�e i �ty�h�e. V dalším pr�b�hu dne si mohou zahrát
i ostatní zájemci.
Na h�išti pro plážový volejbal bude uskute�n�n turnaj �ty�-
�lenných družstev (v každém mužstvu na h�išti musí být 
alespo� 1 žena). Systém turnaje bude stanoven na základ� 
po�tu p�ihlášených mužstev.
Na h�išti s um�lým povrchem bude sehrán turnaj v nohejbale 
trojic. I zde bude systém stanoven na základ� po�tu p�ihlá-
šených družstev.
Na h�išti pro malou kopanou s um�lým trávníkem t�etí gene-
race prob�hnou jednotlivá utkání od nejmladších kategorií po 
dosp�lé. Po�et hrá�� v mužstvu je stanoven 4+1. Jednotlivá 
utkání budou probíhat dle v�kových kategorií a hrá�i budou 
rozd�leni dle místní p�íslušnosti, jak bylo d�íve obvyklé na-
zývat: “Ho�e�áci – Dole�áci” (po novu “východ - západ”), 
když mezním bodem z�stává místní kostel a pomyslná d�lící 
�ára. P�edb�žné kategorie: žáci 1. - 3. ro�ník, 4. - 5. ro�ník,
6. - 9. ro�ník, 16 – 20 let, 21 – 30 let, 31 – 40 let, 41 – 50 
let, 51- neomezený v�k.  S organizací fotbalového klání se 
vypo�ádají �lenové oddílu kopané, ostatní sout�že budou v 
režii �len� TJ Sokol Stará Paka.
K ú�asti v jednotlivých sout�žích zveme mužstva sestavená 
z ob�an� Staré Paky, Roškopova, Ústí u Staré Paky, Brda, 
Krsmole a Karlova. Zváni jsou samoz�ejm� i “p�íchozí”, tj. 
chata�i a chalupá�i a jejich potomci, kte�í mají své nemovitosti 
na výše uvedených územích obce. Pokud budete rozhodnuti 
p�edem o své ú�asti, zasílejte p�ihlášky na adresu Obec-
ního ú�adu ve Staré Pace písemn�, E-mailem, telefonicky 
na �. 493 798 282.

Za�átek sportovních klání je stanoven na 8.30 hod., p�ihlásit 
se je možno i p�ímo na míst�. Po celý pr�b�h sout�ží bude 
areál ozvu�en reprodukovanou hudbou a sout�že budou oko-
mentovány konferenciérem dne. Ob�erstvení bude p�ipraveno 
pro malé i velké ú�astníky. B�hem dopoledne prob�hnou i 
doprovodné akce – nap�. jízda na koni (živém), jízda na 
šikmém lan� v horolezeckém záv�su, v jednání je i seskok 
parašutist�.
Odpolední �ást dne – od 14.00 hod. bude probíhat na fot-
balovém stadionu, kde bude uskute�n�no mistrovské utkání 
dorostenc�.
 Na 16.30 hod. je plánováno utkání starých gard (nad 30 let 
v�ku), ve stylu “Ho�e�áci - Dole�áci”. 
V podve�er od 18.30 hodin vystoupí country skupina MAJÁK 
z Nové Paky, která zahraje k poslechu i tanci a vytvo�í všem 
p�ítomným p�íjemnou náladu. Rovn�ž i zde po celé odpoledne 
bude p�ipraveno ob�erstvení pro všechny p�íchozí. 
Na obou sportovištích   n e b u d e   tento den vybíráno 
vstupné.

K ú�asti aktivní i divácké zvou po�adatelé a organizáto�i.
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U S N E S E N ÍU S N E S E N Í

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)  Program 12. ve�ejného zasedání zastupitelstva obce Stará 
Paka rozší�ený o 4 body dle návrhu paní starostky: 
- smlouva o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ s.r.o
- výsledek  hospoda�ení  za rok 2007, p�evod do rezervního fondu

a odpisový plán Masarykovy ZŠ Stará Paka
- výsledek hospoda�ení za rok 2007, p�evod do rezervního fondu  

a odpisový plán Mate�ské školy Stará Paka
- výsledek hospoda�ení hospodá�ské �innosti obce Stará Paka 

všechny �ty�i body p�ed bod 12) r�zné.

2)  Návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivona Hykyšová, Ladislav 
Frýba.
3)  Ov��ovatele zápisu pana Ing. Pavla �erveného.

4)  Revokaci usnesení z 11. ve�ejného zasedání:
Bod 6) ZO schvaluje prodej st. parcely �. 3 o  vým��e  1561 m2 v 
k.ú. Ústí u Staré Paky panu Karlu Ku�erovi za odhadní cenu 
Bod 8) ZO schvaluje
- prodej parcely �. 1520 o vým��e 19 m2 a parcely �, 126/4 o 
vým��e 7 m2, ob� v k.ú. Stará Paka   panu Milanu Ferencovi a 
sle�n� Dian� Polákové za 250,- K�/m2  
- prodej parc. �. 126/8 o vým��e 25 m2 v k.ú. Stará Paka  panu 
Petru Tošovskému ml. za 250,- K�/m2 
Bod 9) ZO schvaluje prodej nebytové jednotky �. 237/3 v k.ú. 
Stará Paka o podlahové vým��e 112,11 m2 + spoluvlastnický 
podíl 19156/61370 na spole�ných �ástech budovy + spoluvlast-
nický podíl 19156/61370 na pozemku st. p. 189/4 v k.ú. Stará 
Paka  panu Petru Tošovskému za cenu 720 000,- K�.

5)  Prodej  st. parcely �. 3 o vým��e 1561 m2 v k.ú. Ústí u Staré 
Paky panu Jind�ichu Novákovi za odhadní cenu 
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

6)  Prodej parcely �. 1520 o vým��e 19 m2 a parcely �. 126/4 o 
vým��e 7 m2, ob� v kat. území Stará Paka  panu Josefu Dlabolovi 
za 250,- K�/m2.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

7)  Prodej parcely �. 126/8 o vým��e 25 m2 v k.ú. Stará Paka  
manžel�m Ev� a Anatoliji Senkovým za 250,- K�/m2

Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

8)  Smlouvu o bezplatné výp�j�ce od 22. 2. 2008 do data termínu 
do 90 dn� od 21. srpna 2022 mezi obcí Stará Paka a Bytovým 
družstvem Stará Paka na �ást 49/100 pozemku st. parc. 785 o 
vým��e 251 m2 – zastav�ná plocha a nádvo�í v k.ú. Stará Paka
Zodpovídá: starosta  Termín: 31. 3. 2008

9)  Smlouvu o bezplatné výp�j�ce po dobu 20 let, tj. do 21. 2. 
2028 mezi TJ Sokol Ústí u Staré Paky a obcí Stará Paka na po-
zemek st. parc. 170 o vým��e 192 m2 a st. parc. �. 169 o vým��e 
12 m2, oba v k.ú. Ústí u Staré Paky.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

10)  Koupi pozemk� 
a) parc. �. 222/3 o vým��e 78 m2 v k.ú. Stará Paka od manžel� 
Ji�ího a Jaroslavy Konopá�ových za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

b) stavební parc. �. 70 o vým��e 18 m2 v k.ú. Karlov u Roškopova 
od Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových za mini-

Z 12. ve�ejného zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 21. 2. 2008

mální cenu, která je v daném míst� a �ase obvyklá /tržní/.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

11)  Prodej pozemk�
a)  stavební p. 457 v k.ú. Stará Paka o vým��e 27 m2 panu Radku 

Jiráskovi za odhadní cenu
b)  parc. �. 161 o vým��e 173 m2 v k.ú. Roškopov a parc. �. 

548/3 o vým��e 17 m2 v k.ú. Stará Paka  Jednot� SD za od-
hadní cenu

c)  stavební p. 619 o vým��e 25 m2 v k.ú. Stará Paka paní Marii 
Bryknarové a panu Vladimíru Bryknarovi za odhadní cenu

d)  �ást (cca 140 m2) parc. �. 1447/1 v k.ú. Stará Paka manžel�m 
Radce a Radkovi Hejtmanovi za odhadní cenu.

e)  stavební p. 199/2 o vým��e 9 m2 v k.ú. Roškopov paní Alen� 
Urbanové za odhadní cenu

f)  stavební p. 57/2 o vým��e 37 m2 v k.ú. Karlov u Roškopova 
paní Jan� Kovalské a Zde�ku Ma�asovi za odhadní cenu

a. stavební p. 98 o vým��e 25 m2 v k.ú. Brdo manžel�m Ji�ímu 
a Iv� Malých za odhadní cenu

b. stavební p. 100 o vým��e 28 m2 manžel�m Zby�kovi a Maruši 
Veselým za odhadní cenu

c. stavební p. 101 o vým��e 25 m2 v k.ú. Brdo manžel�m Otaka-
rovi a Helen� Fendrychovým za odhadní cenu

d. stavební p. 17/3 o vým��e 45 m2 a 15/5 o vým��e 84 m2 man-
žel�m Vladimírovi a Ji�in� Mühlovým za odhadní cenu

Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

12)  na základ� § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona �. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu po�ízení 
zm�ny �. 3 Územního plánu obce Stará Paka Ú�adem územního 
plánování v Nové Pace. Zastupitelstvo obce ur�uje pro spolu-
práci s po�izovatelem zastupitele Josefa Dlabolu (§ 47 zákona 
�. 183/2006 Sb.)
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

13)  Smlouvu o spoluú�asti p�i financování sociálních služeb 
mezi M�stem Nová Paka a obcí Stará Paka  pro pana Františka 
Rucze ve výši 13 000,- K� za každý zapo�atý rok pobytu v do-
mov� pro seniory.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2008

14)  Dotace spole�enským organizacím
a)  o.s. Sportem proti bariérám – �eský ráj, Stará Paka  ve výši 

10 000,- K� na zajišt�ní sociální služby osobní asistence
b)  o.s. Sportem proti bariérám – �eský ráj, Stará Paka ve výši 

5 000,- K� na uspo�ádání celorepublikového turnaje v BOC-
CII

c)  TJ Sokol Stará Paka ve výši 125 000,- K� na zajišt�ní ú�asti 
na sportovních sout�žích

d)  Základní kynologická organizace 304, Stará Paka ve výši
5 000,- K� na po�ízení odkládacích kotc�

e)  �ímskokatolická farnost Stará Paka ve výši 25 000,- K� na 
vým�nu obloukového okna a 3 ks okenic

f)  o.s.  Spole�enství zdravotn� postižených Nová Paka ve výši 
10 000,- K� na �innost

g)  �eský svaz v�ela��, o.s. ZO Nová Paka ve výši 5 000,- K� 
na prevenci a lé�ení v�elstev

h)  �KS – Základní kynologická organizace Stará Paka ve výši 
5000,- K� na cvi�ební materiál

i)  Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka ve výši 5 000,- K� 
na po�ízení tréninkového materiálu

j)  Sbor dobrovolných hasi�� Roškopov ve výši 9 000,- K� na 
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nákup vyšívané oboustranné hasi�ské vlajky
k)  Sbor dobrovolných hasi�� Roškopov ve výši 5 000,- K� na 

oslavy 110 let založení SDH Roškopov
l)  Život bez bariér-Nová Paka ve výši 0 K�.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

15)  Návrh rozpo�tu sociálního fondu na rok 2008.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2008

16)  Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ s.r.o 
Kumburský Újezd na zpevn�ní plochy u Masarykovy základní 
školy ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2008

17)  Výsledek hospoda�ení Masarykovy ZŠ Stará Paka za rok 
2007 ve výši 167 008,25 K� a p�evod �ástky 77 771,12 K� do 
rezervního fondu a p�evod výsledku hospoda�ení u dopl�kové 
�innosti ve výši 14,69 K� na ú�et 932 – nerozd�lený zisk.
Zodpovídá: �editel ZŠ Termín: 29. 2. 2008

18)  Odpisový plán Masarykovy Základní školy Stará Paka na 
rok 2008.
Zodpovídá: �editel ZŠ Termín: 29. 2. 2008

19)  Výsledek hospoda�ení Mate�ské školy Stará Paka ve výši
30 174,94 K� a p�evod �ástky 24 139,94 K� do rezervního fondu 
a p�evod �ástky 6 035,- K� do fondu odm�n.
Zodpovídá: �editelka MŠ Termín: 29. 2. 2008

20)  Odpisový plán Mate�ské školy Stará Paka na rok 2008.
Zodpovídá: �editelka MŠ Termín: 29. 2. 2008

21)  Výsledek  hospoda�ení Hospodá�ské �innosti obce Stará 
Paka za rok 2007 ve výši 54 947,25 K� a p�evést tuto �ástku na 
ú�et 932 – nerozd�lený zisk.
Zodpovídá: hlavní ú�etní Termín: 29. 2. 2008

22)  Zam�stnat od 1. 4. 2008 4 pracovníky z Ú�adu práce k ve�ejn� 
prosp�šným pracem v obci Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 1. 4. 2008

Zastupitelstvo obce pov��uje:
1)  kontrolní výbor ZO k pr�b�žným kontrolám právnických sub-
jekt� a podnikajících osob, jak nakládají s odpady, které vznikají 
v souvislosti s jejich podnikatelskými aktivitami.
Zodpovídá: Ing. Pavel �ervený Termín: do 31. 12. 2008

Zastupitelstvo obce bere na v�domí
1)  Kontrolu usnesení z 11. ve�ejného zasedání zastupitelstva 
obce Stará Paka.

2)  Informaci pí. starostky o projektu “Vybavení hasi�ských sbor� 
Královéhradeckého kraje”, který není možno uskute�nit.

3)  Trvání nabídky nebytových prostor �. 273/3 v k.ú. St. Paka.

4)  P�ehodnocení placení zm�ny ÚP �. 2 pro 4 žadatele o zm�nu 
ÚP.

5)  Pln�ní rozpo�tu obce Stará Paka za rok 2007.

6)  Pln�ní rozpo�tu sociálního fondu za rok 2007.

7)  Informace místostarosty p. Knapa o nakládání s odpady 
(p�íjmy a výdaje za jejich likvidaci) za rok 2007.

8)  Informaci místostarosty p. Knapa o p�ípravách oslav 650 let 
od první písemné zmínky o obci Stará Paka.

9)  Žádost o dotaci od DSO Novopacko na výstavbu d�tského 
h�išt� na Brd�.
10)  Dopl�ující informaci p. Válka o sjezdu rodák� Staré Paky, 

který je dopl�kem oslav 650 let.

11)  Informaci starostky pí. Hlostové o rozmíst�ní a parametrech 
autobusových zastávek, konkrétn� zastávky na Brd� a žádosti 
podepsané ob�any Brda o vým�nu autobusové zastávky.

12)  Dopl�ující informaci místostarosty p. Knapa o problému 
autobusové zastávky na Brd�.

13)  Diskusi ob�an� Brda o nevyhovujícím rozm�ru a typu 
autobusové zastávky s tím, že ZO Stará Paka se bude tímto 
problémem dále zabývat.

14)  Dotaz  Ing. �erveného ohledn� zp�sobu likvidace  odpad� 
v Nové Pace v souvislosti se zp�sobem likvidace ve Staré Pace 
i odpov�	 pana místostarosty.

15)  Dotaz pana Šmejce na finan�ní náklady likvidace odpad� 
v Nové Pace v porovnání s obcí Stará Paka i odpov�	 pana 
místostarosty.

16)  Informaci p. Dlaboly o digitálních m��i�ích rychlosti v obci 
Ostrom�� a možnost zavést totéž v obci Stará Paka i odpov�	 
paní starostky o problémech rychlé jízdy v obci a �ešení tohoto 
problému.

17)  Informaci místostarosty o autobusové lince �. 630024, která 
bude do budoucna prodloužena do stanice Stará Paka – želez-
ni�ní stanice.

18)  P�ipomínku pana Frýby o možnosti z�ízení nového parkovišt� 
u kade�nictví ve Staré Pace a dotaz na výstavbu plynovodu v ul. 
J. Brože a odpov�	 paní starostky.

19)  Dopl�ující informaci p. Vrabce o doprovodných aktivitách 
pro d�ti v rámci oslav 650 let Staré Paky.

20)  Dotaz pana Vrabce na rekonstrukci h�išt� na Brd� a odpov�	 
pí. starostky a p. místostarosty.

Usnesení schváleno 8 p�ítomnými �leny zastupitelstva obce

INZERCE
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ZPRÁVA O �INNOSTIZPRÁVA O �INNOSTI

Plán �innosti obce Stará Paka pro rok 2007 byl hlavním podkla-
dem pro nápl� práce zastupitelstva a vedení obce.
Hlavním bodem pro rok 2007 byla akce "kanalizace ul. J. Brože 
a U Splavu" o celkovém objemu 8 355 000,- K�. Tato akce byla 
úsp�šn� dokon�ena a bylo již vydáno kolauda�ní rozhodnutí. 
P�i realizaci této akce vyšla obec staropackým ob�an�m vst�íc 
tím, že kanaliza�ní p�ípojky v živi�ném povrchu uhradila za n� 
v celkové výši 403 268,- K�.
Protože se nám poda�ilo na tuto akci získat dotaci od Královéhra-
deckého kraje ve výši 5 848 000,- K�, mohli jsme pokra�ovat v 
pln�ní programu dle plánu �innosti na rok 2007, odsouhlaseného 
dne 1. 2. 2007 na jednání zastupitelstva.
Poda�ilo se zbezprašn�ní místních komunikací - Roškopov u 
Stuchlík� a cesta ke h�bitovu na Brd� za cca 1 300 000,- K�.
Dalším spln�ním programu byla vým�na oken v dome �p. 183 
v �ástce necelých 500 000,- K�.
Bod oprava památek – centrální k�íž na h�bitov� ve Staré Pace 
mohl být spln�n  op�t díky daru Královéhradeckého kraje ve výši 
50 000,- K�. Celková oprava se vyšplhala na 184 500,- K�.
Další bod plánu �innosti – údržba obce + ve�ejná zele� byl pln�n 
dle pot�eb obce a ob�an� v pr�b�hu celého roku. V dubnu byla 
pracovní �eta obce dopln�na o t�i pracovníky z ú�adu práce, a tak 
mohlo dojít mimo sezónní sekání trávy i k drobným opravám:
 - cesty k fotbalovému h�išti, ke klubovn� v Ústí, úprava h�bitova 
v Ústí, nát�r st�echy na garážích, údržba autobusové zastávky 
v Krsmoli, z�ízení vodom�rné šachty v Krsmoli, oprava dvou 
rozbitých hydrant�, zpr�chodn�ní 4 kanálových vpustí podél 
chodníku u Velvety, opravy 3 komín� na budov� obecního ú�a-
du, instalace odrazových zrcadel v kasárnách a pod kostelem, 
oplocení pozemku okolo školních dílen a p�e�erpávací stanice 
u Velvety, za podpory brdských ob�an� oprava studny na Brd� 
a jiným drobným pracem.
O ve�ejné osv�tlení v obci se stará pan Dubec. Proto, aby naše 
obec v�etn� místních �ástí mohla být osv�tlena, byla vynaložena 
�ástka 491 102,- K�. 
Nad rámec plánu bylo vym�n�no 5 starých autobusových zastá-
vek  v místních �ástech Roškopov, Brdo a Ústí. Toto se poda�ilo 
proto, že obec Stará Paka je sou�ástí Láze�ského mikroregionu, 
p�es který plynula do naší kasy �ástka 112 000,- K�. Náš podíl 
na aut. zastávky �inil 58 527,- K�. Pomocí dotace z Král. kraje 
– �ástkou 300 000,-K� bylo opraveno hasi�ské auto JSDH ve 
Staré Pace.
Další akce, která byla nad rámec pln�ní plánu a projevila se 
jako pot�eba p�i samotné akci kanalizace J. Brože a U Splavu, 
bylo odvedení povrchových vod do provád�né kanalizace podél 
ulice J. Brože u h�išt�. Náklady na tuto akci se vyšplhaly na
212 000,- K�.
Firma �EZ se kone�n�  rozhodla rekonstruovat elektrifikaci 
v Krsmoli. Bylo vym�n�no 27 sloup� el. vedení. Na t�chto 
sloupech je umíst�no ve�ejné osv�tlení místní �ásti. Proto obec 
musela ze svého rozpo�tu vydat �ástku 62 000,- na p�eložení a 
opravu ve�ejného osv�tlení.

Sou�ástí obecní ú�adu je p�enesená p�sobnost výkonu státní 
správy na stavebním ú�ad�. Z d�vodu dlouhodobé nemoci ne-
mohu podat p�ehled  p�ijatých podání. Tuto situaci musela obec 
�ešit. V sou�asné dob� zabezpe�uje tuto �innost M�stský ú�ad 
v N. Pace. Z d�vodu podání výpov�di stávajícího pracovníka p. 
Nováka nastoupí od nového roku jiný pracovník.
Obecní ú�ad provozuje také svoji knihovnu pod vedením paní 
Hylmarové a sokolské h�išt�, které spravuje správce obecního 
ú�adu.

obce Stará Paka za rok 2007
Tato  dv� za�ízení nejsou a nikdy nebudou v žádném p�ípad� 
zisková, ale p�ináší ob�an�m spole�enské, kulturní a sportovní 
vyžití. 
Zastupitelstvo obce se sešlo na 11 ve�ejných zasedáních a 11 pra-
covních poradách, aby �ešilo všechny záležitosti nutné k realizaci 
plánu �innosti ku spokojenosti ob�an�. Starosta a místostarosta 
plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o 
obcích ve vztahu k obci, p�ísp�vkovým organizacím(MŠ, ZŠ), 
nad�ízeným orgán�m (KÚ) a spole�enským organizacím (SDH, 
TJ apod.)

Oba výbory z�ízené zastupitelstvem, tj. výbor finan�ní a kontrolní 
a komise sociáln�-kulturní a sportovní, se scházely dle jejich 
plán� �inností a vzniklých pot�eb. Práv� výše uvedenou komisí 
byly zahájeny p�ípravy na oslavu 650 let obce Staré Paky od 
její první zmínky.
Administrativu - tj. evidenci obyvatel, poplatky za odpad, ze ps�, 
evidenci hrob�, mzdové ú�etnictví, fakturace, evidence obecního 
majetku, fin. vztahy k p�ísp�vkovým organizacím apod. zajiš
ují 
pí. Kluzová, Šulcová a Bilová. Výsledek t�í kontrol, (díl�í audit, 
kontrola z OSSZ a audit odpadového hospodá�ství),  které pro-
b�hly v m�síci listopadu a prosinci na výbornou, je p�edevším 
jejich zásluha.

Informace pro sportovce

VÍCEÚ�ELOVÉ  H�IŠT� 
SOKOLÁK

Objednávky na využití jednotlivých h�iš� 
sm�rujte od 1. 4. do 30. 9. 2008 na nového 
správce:
p.   Josef DUBEC –       telefon  739 422 125
pí. Anna DUBCOVÁ  – telefon  737 124 101

P�í�ná 465, Stará Paka

UPOZORN�NÍ �IDI��M
Upozor	ujeme tímto všechny �idi�e projížd�jící 
po hlavní komunikaci ve Staré Pace – silnici  
II. t�ídy 284 – ve sm�ru od Nové Paky do 
Roškopova, Lomnice n. Pop., na probíhající 
p�eložku mostu 284/020 na odbo�ce na Karlov, 
Roztoky u Jilemnice p�es potok Oleška.  
P�eložka je ozna�ena dopravním zna�ením a je 
zde omezení rychlosti. P�es náhradní most je 
upravena p�ednost v jízd�. Vzhledem k tomu, že 
oprava mostu potrvá p�es letní m�síce, je t�eba 
dbát opatrnosti i projížd�jícím cyklist
m.
D�kujeme za pochopení.

OÚ Stará Paka - J. Knap
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ŠKOLAŠKOLA

Pod�kování
Masarykova základní ve Staré Pace d�kuje touto cestou svému z�izovateli – Obci Stará Paka za vybudování parkovišt� v Komen-
ského ulici pro naše zam�stnance a za odvodn�ní a vydlážd�ní školního dvora, kam zajížd�jí t�žká vozidla pro svoz komunálního 
odpadu i v rámci zásobování školní jídelny. Celá akce p�išla na cca 370 000,- K�. Dodavatelem a zhotovitelem byla firma NADOZ 
Kumburský Újezd. Kultivace t�chto prostor výrazn� p�isp�je k d�stojnému pr�b�hu oslav 650 let od první písemné zmínky o Staré 
Pace, kdy naše škola p�isp�je do oficiálního programu kulturním vystoupením svých žák� a uspo�ádá Den otev�ených dve�í.

Mgr. Pavel Antoš, �editel školy

P O Z V Á N K A

Vážení ob�ané,

pracovníci Masarykovy základní školy ve Staré Pace si Vás dovolují pozvat p�i p�íležitosti oslav 650 let od první 

písemné zmínky o Staré Pace a 75. výro�í otev�ení naší školní budovy na Den otev�ených dve�í, který se koná 

v pátek dne 23. kv�tna od 14:00 do 17:00 a v sobotu dne 24. kv�tna 2008 od 9:00 do 14:00 hodin.

Na spole�né setkání se t�ší

�editelství a zam�stnanci  Masarykovy základní školy ve Staré Pace

LYŽA�SKÝ VÝCVIK
Po minulé (na sn�hové srážky velmi chudé) zim� jsme doufali, 
že práv� 13. - 19. leden bude ten nejlepší termín pro konání ly-
ža�ského výcviku. A také byl! Do Rokytnice nad Jizerou odjelo 
spolu s u�itelským dozorem 28 žák� 7., 8. a 9. ro�níku. Všichni v 
plné výstroji a výzbroji, v�etn� velmi dobré nálady. Díky minulé 
zkušenosti jsme v�d�li, že nás uvítá ochotný personál a p�íjemné 
prost�edí chaty Slune�nice.
K perfektn� upravené sjezdovce i b�žeckým tratím  sta�ilo jen 
pár krok�. Nelenili jsme tedy a snažili se využít krásného po�así 
k pilování oblou�k� i hltání kilometr� na b�žkách. V p�li týdne 
se naplnily p�edpov�di meteorolog�, oteplilo se a s oblevou p�i-
šla mlha. To nás ale neodradilo od výletu do lyža�ského areálu 
Studenov a poslední den i od závodu ve slalomu. Celotýdenní 
úsilí se zúro�ilo ve skv�lých výsledcích podaných i p�es vytrvalý 
déš
. Stejn� jako p�edchozí ve�ery jsme se i tento den vraceli 
na chatu zv�daví, jakou dobrotu si pro nás kucha� p�ipravil. Po 
ve�e�i obvykle následovaly p�ednášky a spole�ná zábava v jí-
deln�. Hodn� jsme se zasmáli a n�kdy i zapotili p�i neobvyklých 
sout�žích. Korunku našim kulturním akcím dala záv�re�ná, velmi 
vyda�ená diskotéka.
O to smutn�jší byl ovšem odjezd dom�. Rokytnice se s námi lou-
�ila uplakaným po�asím. Odváželi jsme si však spoustu krásných 
vzpomínek, ale p�edevším radost, že se všichni vracíme celí a 
zdraví a že se sem m�žeme op�t t�šit p�íští rok.

Petra Šmerdová
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Jako každý rok, tak i letos p�ipadla tradice po�ádání 
školního karnevalu žák�m devátého ro�níku. V minu-
lých letech byl karneval z p�evážné v�tšiny hodnocen 
jako velice úsp�šný, a tak jsme cht�li, aby i na nás vzpo-
mínali jako na dobré organizátory, a proto se ne�ekalo 
nic jiného, než že i letos vše dopadne dob�e.
Již m�síc dop�edu jsme se pomalu za�ínali chystat. 
Sešli jsme se s paní u�itelkou Kulihovou, které d�-
kujeme za organiza�ní výpomoc, a rozd�lili si úkoly. 
Každý žák, �i spíše dvojice dostala za úkol zažádat v 
p�edem ur�ených obchodech o sponzorské dary, kte-
rých se nakonec sešlo více než dost. Tyto dary byly 
poté použity v tombole. Dále, znovu dvojicím, bylo 
dáno za úkol uspo�ádat n�jakou sout�ž podle vlast-
ních p�edstav. Všichni žáci se do role po�adatel� vžili 
zkušen�, a tudíž jsme se mohli vrhnout na samotnou 
p�ípravu. Nejprve d�v�ata zahájila prodej vstupenek 
a lístk� do tomboly, poskládala všechny sponzorské 
dary do balí�k� a chlapci se postarali o vyst�ihování 
r�zných tvar�. Když bylo vše nachystáno, zbývalo již 
jen z p�ipravených v�cí ud�lat výzdobu t�locvi�ny. 
Chlapci v�šeli obrázky a ostatní ozdoby na záv�sy 
a d�v�ata p�evážn� nafukovala balónky. Den p�ed 
za�átkem, asi v p�l �tvrté, bylo vše hotovo a všichni 
byli plni o�ekávání, jak to vše dopadne.
Hned ráno po p�íchodu do školy už bylo slyšet, že naši 
dva DJové, které sehnala Jan�a Crhová, za což jí d�-
kujeme, za�ali ladit hudbu p�ipravenou na odpoledne. 
Žáci deváté t�ídy se ješt� �ty�i hodiny vzd�lávali a poté 
ješt� upravovali detaily na výzdob�. V p�l druhé to vše 
vypuklo. Všichni žáci v deváté t�íd� m�li povinné p�i-
nést si masku a nakonec se dá �íci, že nikdo nezklamal 
a nep�išel bez masky. Po p�l druhé za�alo vpoušt�ní 
d�tí do t�locvi�ny. Každému byl odtrhnut lístek, na což 
byli ur�eni t�i žáci, jak jinak než z devátého ro�níku. 
Když byli všichni žáci v t�locvi�n�, p�išli také u�itelé 
a jejich masky byly n�kdy doslova strašidelné. Po tom 
všem již mohl za�ít hlavní program, který moderovala 
dvojice Michaela Nosková a Mirek Beneš. Na úvod 
p�išlo vystoupení mažoretek z 1. stupn� a ihned po 
n�m vystoupení aerobiku s ú�astí též prvního stupn� 
a 6. t�ídy. V další asi p�lhodince prob�hla tombola, ve 
které bylo letos opravdu veliké množství cen, a tak si 
p�išlo pro cenu také velké množství žák�. Po tombole 
za�aly hry, které byly n�kdy opravdu velmi záludné 
a daly zabrat. Po úsp�šném spln�ní také následovala 
odm�na v podob� bonbón�. Hry probíhaly p�ibližn� 
do �ty� hodin odpoledne a ihned po nich p�išel, hlavn� 
tedy pro druhý stupe�, zlatý h�eb odpoledne. Za�ala 
velká DISKOTÉKA, která trvala až do 18 hodin. Na 
této velké diskotéce si také vybojovala ú�ast pátá t�ída. 
Každý z žák� si tento záv�r velice vychutnal. Nejlepší 
byly ,,ploužáky”, p�i kterých si žáci asi nejvíce užívali. 
Ani rychlejší písni�ky ale nebyly k zahození. Po velké 
diskotéce už nastal konec, což ur�it� zamrzelo nejed-
noho ú�astníka, ale je nutné p�ipomenout, že s každým 
koncem n�co hezkého za�íná. A tak když žáci deváté 
t�ídy uklidili nepo�ádek, který vznikl b�hem konání 
karnevalu, tak ve škole nez�stala skoro žádná živá 
duše, tedy až na pana školníka.

BRUSLA�SKÝ VÝCVIK

Jako každou zimu, tak i v letošním školním roce 2007 
- 2008 jsme se v rámci t�lesné výchovy zú�astnili brusla�-
ského výcviku na zimním stadionu v Nové Pace. Žáci 1. - 
4. t�ídy výcvik absolvovali v lednu a 5. - 7. t�ída v pr�b�hu 
m�síce února.V první skupin� prošlo brusla�ským výcvi-
kem zhruba 70 d�tí, v druhé 60. D�ti byly rozd�leny do 
družstev podle výkonnosti a každá skupina pracovala dle 
individuálního programu. N�kte�í stáli na bruslích poprvé, 
a proto se nejd�íve seznámili se základy, zatímco ostatní 
se zdokonalovali v náro�n�jších pohybových dovednos-
tech. Výcvik starší skupiny jsme zam��ili na zábavn�jší 
formu her, protože základy zvládli již v minulých letech. 
Na záv�r prob�hly štafetové závody smíšených družstev, 
které d�ti p�ijaly s nadšením. 

Hana Janatová

Karneval m�žeme zhodnotit stejn� jako v minulých 
letech kladn�. Tedy vlastn� velice kladn�, protože 
jsme neslyšeli jediného ú�astníka, který by pronesl 
n�jakou velkou kritiku. P�íštím devátým t�ídám jsme 
nasadili vysokou la
ku a je jen na nich, jestli se jim 
ji poda�í p�ekonat.

Žáci deváté t�ídy
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MATE�SKÁ ŠKOLAMATE�SKÁ ŠKOLA

Strašidla a Pitvorky,
vítejte k nám do školky

Když jsme p�emýšleli, jak d�tem z MŠ z Beruškové t�ídy zpest�it 
letošní pošmournou zimu bez sn�hu, napadlo nás, že bychom 
mohli vymyslet velkou hru, do které by se zapojili i rodi�e a 
která by trvala i n�kolik týdn�.
A pak již sta�ilo jedno dopoledne ve školce, kde jsme si hráli s 
r�znými textilními odst�ižky a kde se vzalo tu se vzalo, vytvo�ili 
jsme ze starého v�šáku obrovské strašidlo Beruškožrouta.
Naše nové strašidlo nám za�alo hned od za�átku vyvád�t samé 
lumpárny. A to hlavn� p�es noc. Nejd�íve odneslo našeho t�íd-
ního maskota – Berušku. A další dny se nám za�aly ztrácet i 
další berušky – hra�ky ze t�ídy. D�ti dostaly první domácí úkol 
– vymyslet doma, jak bychom na strašidlo vyzráli. Vymýšlely 
r�zná zaklínadla proti Beruškožroutu, nosily pohádkové knížky 
s návody, jak na strašidla. Eliška p�inesla figurku trpaslí�ka, 
který nás m�l p�ed strašidlem ochránit. Natálka vyrobila doma s 
d�dou rybá�ský prut, kterým bychom strašidlo mohli ulovit. Ale 
naše ukradené berušky stále nikde. Alenka p�inesla z domu svoji 
berušku, když nám strašidlo ty naše vzalo. Další dny se p�ipojily 
i ostatní d�ti a brzy byla “náhradních” berušek celá hromada.
Te	 jenom jak vysvobodit všechny berušky!
Povídali jsme si o tom, že když budeme všichni velcí kamarádi, 
nebudeme si navzájem ubližovat, nebudeme na sebe oškliví, 
žádné strašidlo nás nep�em�že. U�ili jsme se nebát tmy na stez-
ce odvahy. Vypráv�li jsme si, že pohádkových strašidel se bát 
nemusíme, ale zlých lidí ano. A co d�lat, aby nám neublížili! 
Vypráv�li jsme si, jak zdrav� jíst, abychom nebyli nemocní a m�li 

sílu strašidlo p�emoct. Beruškožrout nám totiž napsal v dopise, 
že se ostatních strašidel bojí. Za�ali jsme proto strašidla malovat, 
vyráb�t ze starých ponožek, plastových lahví, papíru. A to byl 
další domácí úkol nejen pro d�ti, ale i pro rodi�e. M�li doma 
vyrobit strašidlo z jakéhokoliv materiálu a libovolné velikosti.
Ve školce se za�ala scházet strašidla i strašidýlka v životní i nad-
životní velikosti, r�zných materiál� a barev. No radost pohled�t. 
A chystal se velký den, kdy jsme m�li berušky vysvobodit. Byl to 
den, kdy se v Beruškové t�íd� chystal karneval. A jaký jiný než 
strašidlácký! Rodi�e m�li doma op�t plné ruce práce s výrobou 
masek nejen pro d�ti, ale i pro sebe. O karnevalu mají p�ístup do 
naší t�ídy totiž všichni pouze v maskách. Kdybyste vid�li, kolik 
bílých paní, duch�, �arod�j� a ježibab se nám ten den ve t�íd� 
sešlo. A hned za�alo velké vysvobozování. D�ti s rodi�i plnili 
jednotlivé úkoly a za každý spln�ný úkol jim Beruškožrout vrátil 
jednu berušku. Potom spolu všichni tan�ili s bramborou na �ele, 
vozili se na igelitových taškách, motali z provázku klubí�ka… No 
zkrátka se všichni moc snažili, aby se nám berušky vrátily.
A p�išel poslední úkol – najít poklad, nebát se Bubáka a vysvo-
bodit poslední berušku. I to se poda�ilo. Poklad, to byla tombola, 
do které p�isp�li op�t rodi�e. Maminky upekly kolá�e a buchty 
ke káv� a �aji a všichni jsme si potom spole�n� posed�li a po-
klábosili.
Velké vysvobození skon�ilo a Beruškožrout se odst�hoval do 
jiné mate�ské školy. 
Cht�li bychom pod�kovat všem rodi��m a zam�stnanc�m MŠ, 
kte�í se do akce zapojili a nelitovali �asu ani finan�ních pro-
st�edk�.

Lenka Typltová
u�itelka MŠ ve Staré Pace
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KNIHOVNAKNIHOVNA

Každý rok na konci b�ezna se v mnoha knihovnách 
spí. Jedná se o akci Noc s Andersenem, kdy je pro d�ti 
p�ipraveno mnoho sout�ží, ale hlavn� se v knihovn� 
�te. Pravidelní �tená�i Podhoranu již o akci �etli. Letos 
jsem pozvala na spaní d�ti z 3. t�ídy MZŠ spolu s pí. 
u�. Janou Bartošovou. To proto, že práv� tato t�ída  mi 
vždy vyšla vst�íc a všichni spole�n� p�ipravili program 
t�eba pro seniory na váno�ní posezení nebo p�i verni-
sáži výstavy indián�.
D�ti byly nat�šené již mnoho dní dop�edu, musím 
p�iznat, že já také. 
V pátek 28. b�ezna p�ed 18.00 hodinou jste mohli 
potkat d�ti a rodi�e s batohy, karimatkami a spacáky, 
jak spole�n� mí�í do knihovny. Sešlo se nás tu 22 – 20 
d�tí a my dv� s pí. u�itelkou.
D�ti si uložily své “propriety” a hned na n� �ekalo 
lušt�ní tajenky. Všichni se s tím state�n� poprali a 
následovalo vypl�ování kvízu a malování. Každý 
správn� spln�ný úkol byl “oznámkován” pohádko-
vým razítkem. 
Nastal ve�er, Stará Paka se pono�ila do tmy a my jsme 
vyrazili pozorovat no�ní život. První, co d�ti upoutalo, 
byly svítící hodiny na škole. To lze vid�t opravdu jen 
ve tm�. Vyšli jsme nad h�bitov a cestou jsme rozešt�ka-
li n�kolik ps� a možná i n�komu baterkou posvítili do 
oken. Ale na kopci se p�ed námi otev�el krásný pohled! 

Na po�átku b�ezna se v knihovn� uskute�nila avizovaná 
VELIKONO�NÍ VÝSTAVA, na které se p�edstavily ši-
kovné staropacké ženy. K vid�ní zde byly kraslice vyrobené 
z nejr�zn�jších materiál� a ozdobené nejr�zn�jšími techni-
kami. Každého návšt�vníka p�ivítala v�n� perní�k� a vše 
umoc�ovaly jemné pali�kované krasli�ky a krásné vyšívané 
a há�kované ubrusy. 
Ješt� jednou d�kuji všem ženám, které se nestyd�ly své 
výrobky p�edvést.

Prob�hl m�síc b�ezen, který byl d�íve nazýván 
M�SÍCEM KNIHY. V posledních n�kolika letech došlo ke 
zm�n� na M�SÍC INTERNETU a dnes se op�t za�ínáme 
vracet ke starému osv�d�enému m�síci knihy s p�ídavkem 
internetu. Je samoz�ejmé, že internet proniká do všech 
sfér života, bez n�ho si dnešní život v�tšinou nedokáže-
me p�edstavit. Mohu to doložit vlastní zkušeností. T�sn� 
p�ed dokon�ením Podhoranu mi vypov�d�l službu po�íta� 
/”usmrtil” ho vir/, ten den jsem ješt� data nezálohovala a 
najednou jsem byla v koncích, protože v�tšinu p�ísp�vk� i 
fotografií dostávám e-mailem. Dalo mi hodn� práce i ner-
v� znovu vše vykorespondovat a hlavn� p�epsat, aby nové 
�íslo vyšlo v�as. Ale pro� to píši. Chci jen p�ipomenout, 
že v knihovn� si m�žete nejen vyp�j�it knihy, popovídat 
si o nich, p�ípadn� si vyžádat knihy i z jiných knihoven, 
ale t�m, kte�í se cht�jí nau�it základ�m práce na po�íta�i, 
nabízím jednoduché zaškolení. Nemusíte se bát, zatím se to 
nau�il každý! Nau�íte se používat klávesnici, vysv�tlíme si 
r�zné zna�ky a symboly, založíte si svoji vlastní e-mailovou 
schránku a dokážete t�eba svým vnou�at�m, že ješt� nepat-
�íte do starého železa. M�žete si potom psát s kamarádem v 
cizin�, posílat si fotografie a recepty, dokážete si najít www 
stránky r�zných institucí nebo t�eba se podívat v po�íta�i 
na televizní program, který jste doma prospali. Sta�í jenom 
zajít do knihovny a spolu se domluvíme. Nabídka platí po 
celý rok, tedy nejen v b�eznu.

VÝZVA
P�i p�íležitosti letošních oslav 650 let Staré Paky
se za�átkem �ervna v knihovn� uskute�ní výstava

JAK ŽILI NAŠE BABI�KY A D�DOVÉ
Cht�li bychom dnešním mladým lidem ukázat, jak žili, �ím se 
živili i bavili a co používali lidé d�íve. Máte-li doma n�jaký 
p�edm�t, starý p�ístroj nebo nástroj /pokud možno ješt� funk�ní/ 
nebo t�eba há�kované záclony po babi�ce, starou formu na máslo 
a byli byste ochotni nám to zap�j�it, budeme rádi. Prohlédn�te 
prosím p�dy, jarmary, chalupy a ur�it� najdete n�co zajímavé-
ho. Nevadí, když je v�c opot�ebovaná, sta�í omést pavu�iny a 
starý prach a nad�lá ješt� mnoho parády. Pokud o n�kom víte, 
že by takové v�ci mohl mít, p�edejte mu tuto informaci nebo 
ho nasm�rujte p�ímo do knihovny. 

Noc v knihovn�
Sledovali jsme osv�tlený vlak a odhadovali, kde je 
nádraží, vid�li jsme i n�kolik letadel a malý a velký 
v�z. Kluci by se klidn� vydali ješt� dál, ale dívky se 
bály, vrátili jsme se tedy zp�t do knihovny. 
A te	 p�išlo to, na co se d�ti t�šily nejvíce – NO�NÍ 
HLEDÁNÍ POKLADU NA P�D�.
Každý m�l za úkol jít potm�, pouze za blikotu baterky 
na p�du, vytáhnout si psaní�ko s úkolem a u vlka si 
vyzvednout poklad. Zvládli to state�n� všichni! Ná-
sledn� v �ítárn� nastalo pln�ní úkol� – zp�v, recitace 
básni�ky, vyjmenovat m�síce, herce, zp�váky, … 
Hodn� jsme vyhládli, a tak nám p�išly k chuti chle-
bí�ky, které jsme si spole�nými silami p�ipravili. 
Kucha�i stihli také zdárn� ochutnávat, takže kdo si 
nepospíšil, zbyly mu jen drobe�ky. Ale hlady jsme 
rozhodn� netrp�li!!! N�které maminky d�tem p�iba-
lily zásoby dobrot /chválíme výborné koblížky paní 
Drábkové/ a n�kolik bábovek i kolá��. V�as jsme 
musely zasáhnout a kolá�e schovat na ráno, aby nás 
nep�ekvapil n�jaký boleb�ich.
S paní u�itelkou jsme se p�edem dohodly a na nocová-
ní jsme p�ibalily i hudební nástroje. Jana vzala kytaru, 
na kterou d�ti doprovází i ve škole a já jsem oprášila 
svoji tahací harmoniku. A za�al koncert. Zpívali jsme, 
až se hory zelenaly, kdo cht�l, mohl si nástroj sám 
vyzkoušet. N�kte�í jedinci za�ali vypadat unaven�, 
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rozbalili jsme tedy svoje spací ná�adí�ko a chystali se 
zalehnout. Jenomže! Než jsme se prost�ídali u mytí 
zub� a stlaní spacák�, všichni náramn� ožili a nikomu 
se zrovna te	 spát necht�lo. A tu p�išel �as našeho 
po�tení�ka. D�ti poslouchaly psí p�íb�hy a unavený 
hlas vyst�ídala kazeta o Dáše�ce. 
Nakonec po jedné hodin� no�ní usnuli všichni, ale 
kolem 6. hodiny se už za�ali první nocležníci ozývat. 
P�ed 7. jsme již byli všichni na nohou, p�ipravili jsme 
si snídani,  následovalo hodnocení celé akce. D�ti za 
odm�nu a spln�né úkoly dostaly drobné odm�ny, 
posbíraly si i své kresby a kvízy a již se za�ali trousit 
první nedo�kaví rodi�e.
V�tšin� d�tí se ani necht�lo dom�, tak doufám, že 
se jim naše nocování líbilo, každopádn� jsme si to 
všichni bezvadn� užili.

V�ela�ství
Chov a ošet�ení v�elstev v pr�b�hu roku jsou  pro 
v�ela�e �asov� a ekonomicky náro�né �innosti. Na 
Staropacku je v sou�asné dob� pouze 19 v�ela�� 
se 154 zazimovanými v�elstvy. Poslední dobou 
dramaticky ubývá jak v�elstev tak v�ela��. Je to 
zap�í�in�no zvyšujícím se v�kem v�ela�� a také vel-
kým výskytem rozto�e VARROA DESTRUCTOR, 
který v�elky oslabuje, až nakonec zahynou.
B�hem celého roku se proti tomuto rozto�i provádí 
tlumení pomocí ú�inných látek, které jsou drahé.
Proto touto cestou d�kuji jménem v�ela�� ze Staré 
Paky, Ústí, Roškopova a Brda zastupitelstvu obce 
za finan�ní p�ísp�vek na nákup veterinárního p�í-
pravku proti rozto�i.

Štefan Válek
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POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA OBYVAPOŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA OBYVATELTEL

UDÁLOSTI Z ROŠKOPOVAUDÁLOSTI Z ROŠKOPOVA

  Letošním prvním uspo�ádaným plesem se stal sportovní ples. 
�lenové AVZO a Sokol Roškopov pozvali nejen obyvatele naší 
vesni�ky na 12. ledna do kulturního domu v Roškopov�. K tanci 
a poslechu hrála kapela �e�ovský. Výborná kuchyn�, bohatá 
tombola a velmi p�íjemné posezení p�ilákalo hodn� p�íznivc� 
tohoto tradi�ního plesu. Také tradi�ní se stalo ned�lní poplesové 
odpoledne, kdy se koná d�tský karneval. Mezi krásnými maskami 
vyhrála “vodnice” Eliška K�ížová. D�ti mezi sebou sout�žily
o spoustu odm�n.

  25. ledna prob�hl v Masarykov� základní škole zápis d�tí 
do první t�ídy. Z Roškopova byli u zápisu Terezka Hrn�í�ová, 
Šárka Suchardová, Zuzka Urbanová a Ond�ej Zuzánek. Všem 
prv�á�k�m p�eji hodn� zdaru v jejich nové etap� života.

  Další kulturní akcí, která se konala 9. února, byl hasi�ský 
ples. O hudbu se postarali manželé Fajtovi z Lomnice. Úpln� 
obsazený sál, prodané všechny lístky do tomboly a lidé, kte�í si 
nem�li kam sednout, to myslím hovo�í za vše. Letošní tombola 
byla velmi bohatá. První cenou byl televizor, který v�noval Pavel 
�ervený. Tuto a ješt� mnoho dalších cen vyhrála paní Gardiano-
vá. V p�lno�ní dražb� byl vydražen �okoládový dort, v�novaný 
z cukrárny Brendl z Nové Paky.
Nesmím zapomenout na výbornou kuchyni, o kterou se postarali 
Maruška a Jirka Fejfarovi a Lud�k Urban.
Kulturní akce prost�ídal sport

  16. února se ve Vysokém Veselí konal p�tiboj. Sout�žilo se v 
hodu na koš, skoku dalekém z místa, skoku p�es švihadlo, �lun-
kovém b�hu a šplhu na železnou ty�. Pod trenérským vedením 
p. Suchardy st. se zú�astnili Radek Michalík, Dominik a Pavel 
Suchardovi, Jakub Kulhánek, Michal Sedlá�ek, Eliška Suchar-
dová, Vla	ka  a Denisa Machovy. Postupujícím do krajského 
kola blahop�eji.

  V sobotu 1. b�ezna uspo�ádali �lenové lyža�ského oddílu 
7. lyža�ský maškarní bál. Po�adatelé uvedli na plese novinku 
– Roškopovský turbopun�. I letos byl náš kulturní d�m plný k 
prasknutí. Op�t se potvrdilo, že fantazie lidí nezná mezí a že se i 
dosp�láci rádi odpoutají od starostí všedního života. Masek bylo 

opravdu hodn� a po�adatelé m�li nelehký úkol vybrat tu nejlepší. 
Nakonec bylo výherc� více – kankánové tane�nice, Pat a Mat, 
skupinka �ernošek, stádo krav s pasákem, pioný�i a op�tovné 
krásné vystoupení “baletek” v podání p. K�íže a Samka tentokrát 
v p�evleku manžel� Kope�kových. Bohatá tombola skýtala kolem 
200 krásných cen.
Po�adatel�m všech konaných kulturních akcí, které v Roškopov� 
organizují a uskute��ují, p�eji, aby i v následujících letech m�li 
plné sály a spoustu p�íznivc�.

  TJ Sokol Roškopov – oddíl stolního tenisu pozval p�íznivce 
zelených stol� na velikono�ní turnaj. V pátek se mezi sebou 
utkala mládež. Po�adí: 1. Kuba Kulhánek, 2. Pavel Sucharda, 
3. Dominik Sucharda a 4. Eliška Suchardová.
Jediná v�c m� na tomto turnaji mrzí. N�kte�í hrá�i, kte�í chodí 
pravideln� v pátek trénovat, necht�li nechat tento turnaj mládeže 
dohrát. Nakonec ho p�ece jen po dohod� dohráli.
Dosp�láci se mezi sebou utkali v ned�li 23. b�ezna. V kategorii 
žen vyhrála Alena Faixová, druhé místo obsadila Martina Jónová  
a t�etí Hana Krej�ová. Celkem se zú�astnilo 8 hrá�ek.
V kategorii muž� vyhrál Petr Krej�í st., 2. Josef Krej�í a Petr 
Krej�í ml. si vydobyl t�etí místo. Celkem se mezi muži utkalo 
12 hrá��.
A jak bojují v okresním p�eboru skupiny D muži? V celkovém 
po�adí v tabulce se umístili na 13. míst�. Úpln� kone�né po�adí 
vyjde v Deníku Ji�ínska 4. dubna.

*  *  *
  V sobotu 29. b�ezna provedli �lenové SDH jarní úklid okolo 

kontejner� na t�íd�ný odpad a okolo kulturního domu.

Co nás �eká p�íšt�?
Dobrovolní hasi�i po�ádají další výlet pro naše nejmenší. Probí-
hají p�ípravy na velké události – výro�í TJ Sokol, SDH a samotné 
obce Roškopov.
Všem, kte�í se podílí na p�ípravách všech akcí, držím palce a 
p�eji hodn� zdaru a úsp�ch.

Andrea Zuzánková

Nar�stá nebezpe�í vzniku požáru p�i zakládání oh�� v p�írod�
a s probíhajícím jarním úklidem se množí po�ty požár�. K po-
žár�m dochází zejména v lesním a travním porostu, na zem�d�l-
ských plochách a na skládkách odpad�. Tato oblast je ošet�ena 
v rámci legislativy n�kolika zákony.
P�edn� je nutné upozornit na zákon �.133/1985 Sb. O požární 
ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, který v § 5 odst. 2 zaka-
zuje právnickým a podnikajícím osobám vypalování porost�. P�i 
spalování ho�lavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby 
povinny stanovit opat�ení proti vzniku a ší�ení požáru.
Spalování ho�lavých látek v�etn� navrhovaných opat�ení jsou 
povinny p�edem oznámit územn� p�íslušnému HZS, který m�že 
stanovit další podmínky pro tuto �innost, pop�ípad� m�že takovou 
�innost zakázat.

  V zákon� o požární ochran� je rovn�ž pamatováno na b�žného 
ob�ana (fyzickou osobu).
Pro fyzické osoby v této oblasti platí, že p�estupku na úseku 
požární ochrany ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 Zákona o 
požární ochran� se dopustí ten, kdo podle písmene:
a/ poruší p�íkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na 
ozna�ených místech
l/ nedodrží zásady požární bezpe�nosti p�i používání otev�eného 
ohn� nebo jiného zdroje zapálení
r/ zp�sobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný �in
s/ vypaluje porosty.

  V rámci Královéhradeckého kraje je problematika zakládání 
oh�� v p�írod�, na skládkách a vypalování trávy �ešena rovn�ž, 
a to na�ízením hejtmana Královéhradeckého kraje �. 3/2002 ze 
dne 9. �íjna 2002, který stanoví podmínky k zabezpe�ení požární 
ochrany v dob� zvýšeného nebezpe�í vzniku požáru.
V pravomoci obce �i m�sta je rovn�ž možnost upravit si pro-
blematiku pálení, vypalování a spalování odpadu samostatnou 
obecní vyhláškou.

  Pro spalování látek p�írodního charakteru platí, že:
1/ Pálení musí být provád�no za dozoru osoby starší 18 let
2/ Na míst� pálení musí být k dispozici hasební prost�edky
v množství p�im��eném rozsahu pálení /voda, lopaty, hasicí 
p�ístroje, tlumice,…/
3/ Ohništ� je možno z�izovat jen v bezpe�né vzdálenosti od bu-
dov, lesních porost� a ho�lavých materiál�. Po skon�ení pálení 
musí být ohe� �ádn� uhašen a popel uložen na bezpe�né místo 
nebo zahrnut zeminou /ne v lesním porostu/
4/ P�i siln�jším v�tru je t�eba pálení odpadu ihned ukon�it
a ohništ� d�kladn� prolít vodou
Za nedodržení podmínek spalování lze uložit dosti vysoké poku-
ty. Všeobecn� lze na záv�r �íci, že PLOŠNÉ VYPALOVÁNÍ 
POROST	 JE ZAKÁZÁNO CELORO�N�!

Karel Rail, velitel okrsku SDH Stará Paka,
�len odborné rady velitel� OSH �MS Ji�ín 
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Výro�ní �lenská sch�ze – 22. 11. 2007
Prvním oddílem TJ Sokol Stará Paka, který hodnotil svoji ce-
loro�ní �innost, byl oddíl s nejmenší �lenskou základnou, ale 
naopak s nejvyšší sportovní sout�ží, která se ve Staré Pace hraje, 
tj. muži “A” – III. celostátní liga.
Po�et �len� v oddíle je 31. Jednání vedl �len výboru J. Herber, 
který p�ítomné seznámil s obsahem jednání. Vedoucí jednotli-
vých mužstev – dorost – J. Krutský st., muži “D” – M. Havelka, 
muži “C” – L. Krti�ka, muži “B” – J. Herber a muži “A” – P. 
Vajgl zhodnotili �innost mužstev za uplynulý rok. Byl konstato-
ván lepšící se zájem mládeže – žák� o tento sport, na druhé stran� 
tém�� žádný zájem ze strany rodi�� (hlavn� v p�ípadech, kdy 
je t�eba vypomoci p�i doprav� k zápas�m). Situace se �áste�n� 
zlepšila u muž� “D”, jejichž mužstvo bylo p�ihlášeno do sout�ží
2007 - 8 po ro�ní odmlce z d�vodu nedostatku hrá��. První 
polovinu letošního roku hodnotí velmi dob�e vedoucí “A” muž-
stva, kdy se poda�il historický postup mužstva z divize do III. 
celostátní ligy. Tento fakt nez�stal bez povšimnutí jak vedení TJ 
Sokol Stará Paka, tak i Obecního ú�adu a hrá�i v�etn� vedoucí-
ho mužstva a zástupc� výboru TJ Sokol byli p�ijati na oficiální 
návšt�v� starostkou a místostarostou obce na Obecním ú�ad�. 
Zde jim byla p�edána malá pozornost (pohár každému hrá�i), 
která jim bude tento úsp�ch p�ipomínat. V sou�asné dob�, kdy je

Oddíl ASPV má 166 �len� a v sou�asné dob� funguje:
1/  cvi�ení rodi�� s d�tmi pod vedením pí. Romany Doubkové 
každou st�edu od 17.00 -18.00 hodin v t�locvi�n� ZŠ.
2/  jóga - probíhá v pr�b�hu školního roku každé pond�lí od 18.30 
do 20.00 hodin v mate�ské škole. Jóga se ve Staré Pace cvi�í již 
10 let. Po dvou letech cvi�ení v t�locvi�n� základní školy, kde 
byly pro jógu nevyhovující podmínky (chladno), jsme se vrátili 
do mate�ské školy. Prostory v mate�ské škole nám vyhovují i z 
toho d�vodu, že jsme malá skupina (maximáln� 10 �lenek) a p�i 
cvi�ení v t�locvi�n� základní školy jsme �erpali od staropackého 
Sokola nemalé finan�ní prost�edky za pronájem t�locvi�ny. Na 
cvi�ení v mate�ské škole nám Sokol p�ispívá �ástkou 30 K� za 
1 1/2hod.
3/   cvi�ení žen se koná v t�locvi�n� základní školy každou st�edu 
od 19.00 - 20.00 hodin. Letos je zam��ené na zdravotní cvi�ení 
pod odborným vedením  profesionální rehabilita�ní sestry Dany 
Tunové. 
Další cvi�ení se nám letos nepoda�ilo zajistit, protože cvi�itel-
ky, které mají kurzy, jsou  na mate�ské dovolené nebo se v�nují 
rodin�. Lenka Typltová, cvi�itelka

ASPV - Asociace sportu pro všechny

v plném proudu první �ást III. ligy, se tomuto mužstvu již tak neda�í
a “tvrd� platí” nová�kovskou da�, kdy v �ad� utkání dochází
k porážkám až v samém záv�ru set�. Vedení oddílu však v��í ve 
zlepšení v odvetné �ásti této sout�že. 

Umíst�ní mužstev v dlouhodobých sout�žích

sezóna 2006/7 sezóna 2007/8
k datu konání sch�ze

“A” muži l. místo – divize 12. místo - III. liga

“B” muži 9. místo – kraj   8. místo – kraj

“C” muži 9. místo – okres sk.B 11. místo – okres sk.B

“D” muži nehráli   6. místo – okres sk.D

dorost 5. místo – okres   5. místo – okres

Sout�ž jednotlivc�
okresní p�ebor Ho�ice v Podkr. – 3. 11. 2007
17. - 24. místo – Ji�í Krutský st. ,   9. - 16. místo – Ji�í Krutský 
st. - Martin Budina – �ty�hra

Okresní žeb�í�ek sezóna 2006/7
muži:  4. místo Pavel Vajgl     6. místo Lubomír Šajner   7. místo 
Petr Dlabola
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dorost: 22. místo Ji�í Zlatník   31. místo  David Pakosta

Krajský žeb�í�ek sezóna 2006/7
muži:  17. místo Petr Dlabola     27. místo Lubomír Šajner   29. 
místo Pavel Vajgl

Výbor mimo sportovní �innosti klade d�raz na spole�enský život 
oddílu, kdy jsou p�ipomínána kulatá životní výro�í, po�ádány 
spole�né akce u p�íležitosti narození potomk� �i svatby apod. 
Toto vše je také doloženo v kronice oddílu, která je �ádn� vedena 
a dopln�na fotografiemi.
Z akcí mimosportovních se uskute�nily lesní brigády, ve spo-
lupráci s výborem TJ – O. Vrabcem byla nat�ena podlaha t�lo-
cvi�ny Masarykovy ZŠ novým nát�rem, který by m�l vyhovovat 
pro všechny druhy sportu. Tradi�ní akcí je po�ádání Váno�ního 
turnaje 25. 12. pro neregistrované a pro �leny oddílu.
Ze zprávy hospodá�e bylo patrné, že ve výsledku letošního roku 
bude mírný deficit, který je zap�í�in�n nákupem technických 

pot�eb (ohrádky, jednotné dresy apod.) vyplývajících z ú�asti 
“A” mužstva ve III. lize. Nadále z�stává úkolem pro �leny od-
dílu snaha získat finan�ní prost�edky formou sponzorských dar� 
(nap�. fi Svoboda Horka u St. Paky apod.).
Zvýšené náklady jsou i vlivem vyššího cestovného.
Novými �leny oddílu se v roce 2007 stali  pí Marta Rosenbergová 
a Ji�í Knap st..
Za výbor TJ Sokol resp. za obec se této výro�ní sch�ze zú�astnil 
pan Ji�í Knap – místostarosta. Pod�koval �len�m oddílu za dosa-
vadní práci jak ve sportovní, tak ve spole�enské oblasti, p�islíbil 
spolupráci výboru TJ alespo� na takové úrovni jako dosud. Jeho 
osobním p�áním by bylo, aby i na mistrovské zápasy stolních te-
nist�  našli cestu sportovn� založení diváci (tak jako tomu bylo v 
letošním roce  na fotbalovém stadionu ve Staré Pace)  a podpo�ili 
tak snahu hrá�� ve všech hraných mistrovských sout�žích.    

podklady: JanHerber
za TJ Sokol: Ji�í Knap 

1. Ji�ín D 22 21 1 0 296:100 65

2. L. B�lohrad C 22 16 3 3 262:134 57

3. Ho�ice C 22 17 1 4 241:155 57

4. Nová Paka C 22 11 4 7 215:187 48

5. Veliš A 22 12 1 9 212:184 47

6. Stará Paka C 22 9 3 10 197:199 43

7. Lány B 22 8 3 11 183:213 41

8. Butoves A 22 7 4 11 180:216 40

9. Kopidlno C 22 6 5 11 175:221 39

10. Nemy�eves B 22 6 1 15 147:249 35

11. Úbislavice A 22 5 1 16 149:247 33

12. Nová Paka D 22 0 1 21 119:277 23

KONE�NÉ TABULKY OKRESNÍ SOUT�ŽE
STOLNÍHO TENISU 2008/2008

SKUPINA "B"

1. Nová Paka E 26 22 2 2 340:128 72

2. Butoves C 26 21 3 2 327:141 71

3. Sobotka 26 21 3 2 318:150 71

4. Rovensko C 26 20 1 5 306:162 67

5. Ji�ín F 26 16 2 8 289:179 60

6. Úbislavice B 26 15 2 9 260:208 58

7. Stará Paka D 26 13 1 12 245:223 53

8. Radim B 26 12 2 12 248:220 52

9. Veliš B 26 8 4 14 220:248 46

10. Kopidlno D 26 9 1 16 223:245 45

11. Chomu� ce 26 7 0 19 184:284 40

12. L.B�lohrad E 26 3 3 20 161:307 35

13. Roškopov 26 2 0 24 111:357 30

14. Sla� ny 26 1 0 25 44:424 28

SKUPINA "D"

P�evzato z podklad� OV �STV Ji�ín
Ji�í Knap, 1. 4. 2008

SOUT�ŽE VRCHOLÍ

Stolní tenisté v okresních 
sout�žích dohráli. Mužstvo C 
skon�ilo v polovin� tabulky na 
p�kném 6. míst� díky zlepše-
ným výkon�m ve druhé �ásti 
sout�žních utkání. K utkáním 
tohoto mužstva nastupovali – 
Luboš Krti�ka, Ond�ej Kamler, 
Pavel Vávra, Milan Pánek. 

Mužstvo D, které startovalo po 
ro�ní p�estávce (pro nedostatek 
hrá��), stabilizovalo kádr hrá�� 
(6 �len�) a ze 14 ú�astník� ob-
sadilo taktéž p�kné 7. místo. V 
mužstvu se vyst�ídali tito hrá�i 
– Pavel Ku�ík, Ladislav Hruška, 
Martin Havelka, Marta Rosen-
bergrová, František Lhota, Ji�í 
Knap.    V této okresní sout�ži 
startovalo prvn� taktéž mužstvo 
ze sousedního Roškopova.

Vyšší sout�že stolních tenist� 

– krajské a III. liga se ješt� 
dohrávají po�átkem dubna, a 
tak výsledky a komentá� bude 
k dispozici v letním �ísle Pod-
horanu.

Z informací výboru oddílu stolní-
ho tenisu zaznamenal – Ji�í Knap
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 Více než 70 �len� od p�ípravky po p�íznivce se sešlo v sobotu 
26. ledna 2008 na bilancující sch�zi oddílu kopané p�i TJ Sokol 
Stará Paka. Hojná ú�ast sv�d�í o sou�asném zájmu o staropackou 
kopanou.
 �ídící sch�ze Ing. Dušánek p�ivítal hosty jednání – místostaros-
tu obce p. Ji�ího Knapa a p�edsedu TJ Sokol  Mgr. Milana Pospíšila 
a všechny p�ítomné. V úvodu vystoupil p�edseda oddílu p. Old�ich 
Vrabec. Zhodnotil uplynulý rok jednak po sportovní stránce (zde 
byla více než spokojenost) a jednak po stránce organiza�ní a pracovní 
(i tady bylo vykonáno velké množství práce – modernizace kabin, 
zpevn�ná plocha na h�išti, sprchový kout v kabin� host�, sušení 
dres�, spole�enské akce, h�išt� s um�lým povrchem). Snahou i v 
letošním roce bude udržet dobrou úrove� fotbalu ve Staré Pace a jeho 
atraktivitou p�ilákat do fotbalového stánku ješt� více spokojených 
divák�.  
 V další �ásti vystoupil hospodá� TJ Mirek Dlouhý se zprávou 
o hospoda�ení. V�zte, že oddíl hospoda�il již s tém�� p�lmilionovým 
rozpo�tem. P�esn�ji – výdaje 452 tis., p�íjmy – 463 tis. K�. Velký 
dík pat�í sponzor�m staropacké kopané, kte�í v lo�ském roce p�isp�li 
do pokladny �ástkou 134 tis. K�, dále to byl OÚ, dotace �MFS, 
�lenské p�ísp�vky, výt�žek ze spole�enských akcí. Nejv�tšími výdaji 
byly údržba na h�išti 146 tis. K�, p�estupy a hostování, cestovné na 
zápasy, rozhod�í a delegáti.
 Milan Typlt provedl stru�né zhodnocení celoro�ní sportovní 
úrovn� jednotlivých mužstev a jejich vedení. Následovalo hodnocení 
jednotlivých trenér� mužstev.
P�ípravka – byla vedena M. Machem a J. Pourem, po sezon� 
2006/07 odešlo do žák� 6 hrá��, a tak se za�ínalo od za�átku. Je to 
mraven�í a trp�livá práce s nejmenšími adepty.
Žáci – J. Dlabola pracuje u mužstva sám, což je velmi náro�né. 
Podrobn� rozebral situaci u mužstva, pochválil i zkritizoval jednot-
livce. V záv�ru vyzývá ke spolupráci další funkcioná�e, v jednom 
se to d�lat nedá.
Dorost – V. Horák, Z. Dlouhý – Taktéž z tohoto mužstva odešlo 6 
hrá��, a tak koncepce hry se op�t musí tvo�it od za�átku. O to t�žší 
je to v práv� rozehrané sout�ži – krajské 1.A t�íd�. Zd�raznil nutnost 
zimní p�ípravy, která za�íná 1. 2. 2008.
Muži “B” – J. Sedlá�ek, mužstvo se od podzimu ú�astní okresní 
sout�že Ji�ínska, kde jsou kvalitn�jší soupe�i, než tomu bylo na 
okrese Semily. Umíst�ní mužstva však neodpovídá jeho kvalit�. 
Je pravdou, že chybí tréninky, chybí �lenská základna (více by se 

o�ekávalo zapojení dorostenc�).
Muži “A” – J. Drusan, po vít�zství v okresním p�eboru 2006/07 se 
výkony mužstva udržely na dobré úrovni i ve vyšší sout�ži, tj. v 1. 
B t�íd� a po první polovin� sout�že obsazovala Stará Paka  dokonce 
1. místo v tabulce. To je výkon zavazující hrá�e k nabrání sil v zimní 
p�íprav� a pokra�ování ve výkonech i na ja�e 2008. V p�átelských 
a mistrovských zápasech se vyst�ídalo celkem 21 hrá��, to uvádí 
trenér na vysv�tlení nejednoho kritického dotazu, který se objevil 
na internetových stránkách v��i jeho osob�. 
Následovalo vyhodnocení nejúsp�šn�jších sportovc�
a mužstva za rok 2007:
za p�ípravku  -  celé mužstvo a Milan Vrabec
za žáky           -  Pavel Machát
za dorost        -  Tomáš Typlt
za muže          -  Vojt�ch Šolc
 Bylo zvoleno 10 delegát� na valnou hromadu TJ Sokol, která 
se bude konat v pond�lí 18. 2. od 18.00 hodin v Sokolovn�.
 V diskusi vystoupili hosté s pod�kováním za odvedenou celo-
ro�ní práci a s p�áním sportovních úsp�ch� a hlavn� zdraví i pro rok 
letošní. P�íznivec p. Navrátil – p�ednesl n�kolik �ísel statistických 
a zárove� požádal výbor o zlepšení slyšitelnosti rozhlasu na h�išti. 
�lenové výboru pod�kovali za spolupráci práv� p. Navrátilovi, který 
se komentování rozhlasem ujal s velkým elánem a zaujetím. M. 
Typlt oznámil p�ítomným, že od jarní �ásti sout�ží bude k dispozici 
v doprav� k utkáním vozidlo Peugeot Boxer s 8 místy pro pasažéry, 
které by m�lo zlevnit dopravu hrá�� k zápas�m. Je to op�t jeden 
ze sponzorských dar�, které p�ispívají ku prosp�chu staropacké 
kopané. Z. Dlouhý zd�raznil nep�íznivý stav v po�adatelské služb� 
p�i domácích zápasech dorostenc�, která chybí p�i zahájení zápas� 
(vyžaduje to regule této vyšší sout�že). Požaduje dopln�ní realiza�-
ního týmu u dorostu. Na toto vystoupení reaguje �len výboru – P. 
Kohút s tím, že je nutno oslovit rodi�e hrá��, kte�í by se mohli do této 
�innosti zapojit. J. Šulc nabídl svoji osobu a dlouholeté zkušenosti 
výboru oddílu k práci s evidencí �len� oddílu. Jeho nabídka byla s 
díky p�ijata. Ing. Z. Mizera nabízí touto cestou J. Šulcovi �lenství 
ve výboru oddílu. Diskuse prob�hla v ak�ním duchu a tak by to na 
takovýchto jednáních m�lo být.
V záv�ru jednání byl p�ednesen návrh na usnesení, který byl pro 
letošní rok p�ijat s p�áním spln�ní stanovených úkol� a cíl�.

27. 1. 2008 zaznamenal: J. Knap

VALNÁ HROMADA FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Jako každoro�n� v lednu hodnotil svoji práci za rok 2007 oddíl 
lyža��. Jeho �lenové se sešli již tradi�n� v místnosti zvané “Švej-
kovna”, která je sou�ástí školy SŠGS v Nové Pace. P�ítomno bylo 
37 z evidovaných 81 �len� oddílu. Sch�zi �ídil místop�edseda L. 
Frýba. P�e�etl zprávu o �innosti za uplynulé období. Vzhledem k 
nedostatku sn�hu se neuskute�nil lyža�ský závod “O štít Chochol-
ky”, a tak první spole�nou akcí byl tradi�ní p�ejezd Jizerských hor 
a Krkonoš v m�síci únoru, jehož se ú�astnilo 14 p�íznivc� b�žecké 
stopy. V b�eznu prob�hl v sále kulturního domu v Roškopov� tradi�ní 
“lyža�ský bál”, který za hojné ú�asti masek byl povedený i co do 
finan�ního výsledku. “Staropacký horský kros”, akce m�síce dubna 
,  v d�sledku lesní kalamity musel být p�esunut do víceú�elového 
sportovního areálu Sokolák. Trat� byly dále sm�rovány k Podlevínu 
a do Zádušky. Organiza�n� závod prob�hl bez v�tších kolizí za hojné 
ú�asti startujících hlavn� v mládežnických kategoriích. K hladkému 
pr�b�hu závodu p�isp�lo i p�kné po�así. V posledním víkendu prázd-
nin se konal výšlap po Krkonoších. Op�t po�así nebylo pochodu 
naklon�no, a tak se akce zú�astnilo pouze 9 turist�.
B�hem roku se provád�ly údržbá�ské práce na klubovn� na Sta-
ropackých horách, úpravy na sjezdovce i vlecích. Na klubovn� se 
zateplil strop skelnou vatou po p�edchozím rozkrytí poloviny st�echy. 
Údržba též probíhala na chat� v Rokytnici n. Jiz.
Navazující informaci na �innost je vždy zpráva o hospoda�ení, kterou 
p�ednesl B. Nýdrle. Nejv�tšími výdaji bylo geodetické zam��ení 
sjezdovky, po�ízení nových polštá�� na chatu v Rokytnici n. Jiz., 
skelná vata na zateplení klubovny atd. Celkový rozdíl v hospoda�ení 
oddílu byl za rok 2007 záporný cca o necelých 7 tis. K�.

VÝRO�NÍ SCH	ZE LYŽA�SKÉHO ODDÍLU
Na úpravách sjezdovky, vlek�, oprav� klubovny v zimním st�e-
disku Stará Paka, na plese, závodech a na d�evu a opravách chaty
v Rokytnici odpracovali �lenové oddílu celkem 1.446 brigádnických 
hodin.
V p�ípravách je také projekt na vybudování lepšího lyža�ského 
vleku, než jsou ty stávající. K tomu je nutno ješt� zajistit vyn�tí 
sjezdovky z lesního p�dního fondu. Poté již budou tyto pot�ebné 
doklady zkompletovány pro použití p�i žádosti o p�ípadnou dotaci 
na tuto investi�ní akci, která si vyžádá nemalé finan�ní prost�edky 
(odhad 3 mil. K�).
Pro letošní rok si výbor oddílu vyty�il obdobné úkoly jako
v letech minulých, tj. lyža�ský p�ejezd Jizerských hor a Krkonoš –
16. - 17. 2. 08, lyža�ský bál – 1. 3. 08, Staropacký kros – b�žecký 
závod 19. 4. 08 – v areálu víceú�elového h�išt� Sokolák, turistický 
výšlap po Krkonoších, údržba a úprava sjezdovky, klubovny a chaty 
v Rokytnici nad Jizerou.
Na webových stránkách obce Stará Paka bude umíst�n materiál, který 
mapuje historii lyža�ského oddílu ve Staré Pace od jeho po�átk� 
dosud. Jedná se o množství fotografií i textu.
Na tomto materiálu pracoval s velkou odpov�dností nový �len 
oddílu V. Šeps.
V dalším programu byli zvoleni delegáti na valnou hromadu TJ 
Sokol Stará Paka, která se uskute�ní 18. 2. 2008 od  18.00 hodin
v Sokolovn� ve Staré Pace.
Zvoleni byli: J. Poli�anský, M. Poli�anská, E. Wieser, Z. Pavel-
ka, J. Pavelková, J. Vávra, P. Sládek, J. Nypl, Z. Stra�áková,
V. Šeps.
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p�ejezdu Jizerských hor a Krkonoš, který byl uspo�ádán v 
rámci oslav 650 let obce Stará Paka
Jubilejní t�icátý ro�ník lyža�ského p�ejezdu Jizerských hor a Krkonoš 
jsme dlouho a pe�liv� p�ipravovali. P�edpokládali jsme, že bude 
tém�� p�esnou kopií, dnes již historického prvního ro�níku, který 
jsme uskute�nili 3. a 4. b�ezna 1979. 
Proto jsme s obavami sledovali vývoj po�así a hlavn� stav a kvalitu 
sn�hové pokrývky. Po znepokojujících zprávách o masivním od-
vážení sn�hu z Jizerských hor na b�žecké trat� SP do Liberce a po 
zjišt�ní špatného stavu lyža�ských tratí v nižších polohách Krkonoš 
naše obavy ješt� sílily.
 Všechno se však vyjasnilo po návratu Jarky Nypla z pr�zkumné 
cesty po Jizerkách, kde zjistil že lyža�ské trasy jsou celkem v po�ád-
ku, takže alespo� I. etapu bylo možno uskute�nit podle programu.
První etapa 16. 2. 2008 – délka trasy asi 38 km
V sobotu ráno se nás ve Staré Pace na nádraží sešlo celkem 14. 
Spole�n� jsme se vydali vlakem do Liberce a odtud autobusem do 
Bed�ichova, kde byl start I. etapy.
Podle propozic jsme se vydali po trase: Bed�ichov – Nová louka 
– Kristiánov – Rozmezí – �ihadla – Knajpa – Kasárenská silnice 
– Hrani�ní cesta – Bufet – Jizerská silnice a p�es hrani�ní most do 
Polska. P�es osadu Orle, po polských lyža�ských stopách, jsme se 
vrátili zpátky do �ech na železni�ní zastávku Harrachov. Odtud jsme 
již, pro nedostatek sn�hu, museli jít “po svejch” až na Staropackou 
boudu do Horní Rokytnice nad Jizerou. Tam jsme dorazili již za 
tmy, krátce p�ed 19. hodinou. 
�ekala na nás p�íjemn� vyh�átá chalupa s výbornou polévkou, gulá-
šem a malým p�ekvapení v podob� “Pam�tního listu” pro každého 
ú�astníka p�ejezdu. O toto zázemí se zasloužila Kv�ta Nýdrlová, 
Olina Šmejcová a Jarka Nypl, který nám dokonce p�išel naproti až 
do Harrachova na železni�ní zastávku, nebo
 trasu I. etapy si projel 
s p�edstihem již ve st�edu. Všem t�em za p�ípravu p�íjemného pro-
st�edí velice d�kujeme.
Druhá etapa 17. 2. 2008 – délka trasy asi 29 km
Pro tento den jsme m�li v plánu vystoupat na vrcholky Krkonoš a 
po nich p�ejet až do Špindlerova Mlýna. Bohužel, pro špatnou kva-
litu sn�hu na h�ebenech (zledovat�lý povrch) jsme trasu pozm�nili.
Z chalupy jsme se v 10:00 hodin vydali na Ru�i�ky, Kládovou cestou 
na Krakonošovu snídani, dále pod Voseckou boudu a po harrachov-
ské magistrále na, dnes již bývalou, celnici. Po mezinárodní silnici 
jsme p�ešli do nedalekého polského lyža�ského st�ediska Jakuszyce. 
Odtud, op�t po polských lyža�ských stopách, jsme všichni š
astn� ve 
14,15 hodin dorazili do cíle druhé etapy p�ejezdu, který byl tentokrát 
mimo�ádn� na železni�ní zastávce v Harrachov�. 
Po krátkém zhodnocení v restauraci u Harrachovské zastávky p�i 
�ekání na vlak jsme se shodli na tom, že letošní jubilejní p�ejezd 
se op�t vyda�il. Všichni byli velice spokojeni, nebo
 po oba dny 
jsme m�li krásné, slune�né, mrazivé a opravdu zimní po�así. Další 
podrobné vyhodnocení jsme uskute�nili až ve Staré Pace v útulné 
Pivovarské hosp�dce “Na Lajn�”. Hodnocení bylo tak d�kladné, že 
jsme se tam zdrželi až do pozdních ve�erních hodin.

Za oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka: V. Šeps a B. Nydrle

V diskusi vystoupil zástupce OÚ Stará Paka místostarosta J. Knap a 
zárove� i �len oddílu. Pod�koval za celoro�ní práci �len�m oddílu, 
p�ipomn�l oslavy 650 let od první písemné zmínky o Staré Pace v 
letošním roce, ke kterým by m�ly být akce po�ádané jednotlivými 
spolky sm�rovány a p�i jejich konání p�ipomenuty. Ve druhém ter-
mínu oslav bude tento den zam��en na sport ve Staré Pace s tím, že 
bude maximáln� využito víceú�elového sportovního areálu Sokolák. 
K organizaci jednotlivých sout�ží bude t�eba po�adatel� z �ad �len� 
TJ Sokol Stará Paka. V odpoledních hodinách se pozornost p�esune 
na fotbalový stadion, kde prob�hnou mistrovská utkání a den bude 
zakon�en p�átelským posezením s hudbou a ob�erstvením.
V záv�ru výro�ní sch�ze vystoupil p�edseda TJ Sokol – Mgr M. 
Pospíšil, který pod�koval výboru oddílu lyžování a všem �len�m za 
vykonanou práci v roce 2007. Pod�koval i vedení Obecního ú�adu 
ve Staré Pace za p�íze� a dosavadní spolupráci s TJ. Pop�ál všem 
do nastávajícího roku pevné zdraví a sportovní úsp�chy.
Jednání lyža�ského oddílu zakon�il pan L. Frýba.

Stará Paka 18. 1. 2008, zaznamenal – J. Knap 

Zpráva o 30. ro�níku

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL STARÁ PAKA
   Dne 18. 2. 2008 se v restauraci Sokolovna ve Staré Pace sešli 
delegáti sportovních oddíl� TJ na výro�ním jednání. �ízením 
sch�ze byl pov��en místop�edseda výboru TJ p. L. Frýba, který v 
samém úvodu p�ivítal p�ítomné hosty jednání – p�edsedu výkon-
ného výboru OV �STV Ji�ín – Mgr. Vitocha, zástupce Obecního 
ú�adu – starostku pí. Hlostovou a místostarostu p. Knapa, zástupce 
Masarykovy ZŠ – �editele Mgr. Antoše a Mgr. Pasáka.
  Ve svém vystoupení zhodnotil p�edseda TJ Sokol Mgr. Pospíšil 
sportovní �innost v roce 2007, �innost na materiáln� technické 
základn� TJ. P�ipomenul konání oslav k 650 let�m od první zmínky 
o obci v letošním roce, které se uskute�ní v termínech 24. a 31. 5. 
2008. Druhý termín bude pojat jako sportovní den, jehož organizace 
by se m�la zhostit v hlavní mí�e práv� TJ Sokol a její �lenové, 
kte�í mají bohaté zkušenosti s organizací r�zných sportovních i 
ve�ejných akcí. Vyzdvihl dosažené sportovní úsp�chy (fotbalisté, 
stolní tenisté) i zlepšení sportoviš
 a nemovitostí pat�ících TJ. 
Zhodnotil práci 3 zastupitel� z �ad SNK jako dobrou a pro obec 
p�ínosnou. Spolupráce s Obecním ú�adem i Masarykovou základní 
školou je dlouhodob� na dobré úrovni a panuje zde konstruktivní 
ovzduší pro dosažení stanovených cíl� a zajišt�ní možnosti vyžití 
pro širokou ve�ejnost.
Pro názornost p�edseda p�edvedl, kolik je t�eba vy�ídit písemností 
pro získání finan�ní dotace nap�. z ministerstva školství na rekon-
strukci kabin na fotbalovém h�išti, za �ímž je skryta �ada hodin 
administrativní práce.
Následovala zpráva o hospoda�ení, p�ednesená pokladníkem TJ – p. 
M. Dlouhým. Z dlouhého vý�tu �ísel je patrné, že TJ hospoda�ila 
ve výdajové i p�íjmové �ásti s rozpo�tem vyšším 600 tis. K�, což 
p�edstavuje pe�livé vedení pokladní knihy a jednotlivých ú�t�. 
Dob�e zpracované podklady tvo�í již pokladníci oddíloví. Dob-
rou práci na tomto úseku konstatoval p�edseda kontrolní a revizní 
komise p. Knap. Tato komise provedla kontrolu hospoda�ení TJ, 
nebylo zjišt�no rozdíl� ve vedení pokladní knihy s jednotlivými 
pen�žními doklady.
  Dalším bodem jednání bylo p�ijetí 6. sportovního oddílu pod hla-
vi�ku TJ Sokol, a to oddílu boxu, vedeného M. Kohútem. �lenové 
tohoto oddílu již v lo�ském roce pracovali pro TJ na fotbalových 
zápasech jako po�adatelská služba. Ú�astní se turnaj� v boxu a 
dalších typech sport� od boxu odvozených. Do budoucna cht�jí 
zahájit i kurs sebeobrany pro ve�ejnost. P�ijetí bylo schváleno 
všemi hlasy p�ítomných.
  Dále byla provedena volba nového p�edsedy a �lena kontrolní a 
revizní komise. P�edsedou se stal p. J. Šulc a �lenem pí Z. Stra�á-
ková, druhým �lenem je dosavadní p�edseda – p. J. Knap. 
  Následovalo vyhodnocení nejúsp�šn�jších sportovc� a �len� za 
rok 2007:
za oddíl kopané              -  Zden�k Dlouhý
za oddíl cyklistiky          -  Jaroslav Pospíšil
za oddíl stolního tenisu  -  Pavel Vávra
za ASPV                         -  Romana Doubková
za oddíl lyžování            -  Bohuslav Nýdrle
za výbor TJ                     -  Milan Pánek, Ji�í Knap
   Následovala krátká p�estávka s ob�erstvením a poté již prob�hla 
diskuse. Zde vystoupili zástupci všech oddíl�, zhodnotili podrob-
n�ji svoji �innost a seznámili p�ítomné s aktuelním postavením 
mužstev v jednotlivých sout�žích. Hosté vesm�s pod�kovali za 
dobrou �innost celé TJ, za spolupráci s obcí i se základní školou a 
pop�áli všem aktivním sportovc�m pevné zdraví v letošním roce. 
I p�es aktuelní sportovní neúsp�chy v sou�asné dob� (III. liga 
stolního tenisu) se jedná o dobrou reprezentaci jména obce Stará 
Paka, které se tak dostává do pov�domí lidí i na Morav� �i v dalších 
�eských krajích. Byla zd�razn�na nutnost zapojení širší ve�ejnosti 
do sportovního d�ní (myšleni jsou rodi�e t�ch nejmenších sportov-
ních adept�). D�ležitá je také práce se �leny TJ samotnými, jejich 
zviditeln�ní (�lenské pr�kazy) a aktivizace pro �innost ve všech 
sportovních oddílech.
  Návrh na usnesení z valné hromady, p�ednesený J. Šulcem, byl 
p�ítomnými zástupci sportovc� p�ijat a výbor TJ se jím bude v 
následujícím období �ídit. Jednání prob�hlo v p�átelském a tv�r�ím 
duchu, a tak si jen p�ejme, abychom si na sportovních stránkách 
novin mohli p�e�íst dobré zprávy o sportovních úsp�ších �len� a 
kolektiv� TJ Sokol Stará Paka b�hem celého roku 2008.

zaznamenal: Ji�í Knap
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