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ZDARMA

Dvě důležitá výročí, která výrazně ovlivnila historii naší 
země, která bychom zvláště mladší generaci měli připomenout 
a na která by nikdo z občanů české země neměl nikdy zapome-
nout:
28. říjen 1918 – vyhlášení samostatného československého 
státu

V průběhu I. světové války v Čechách vládla neobyčejně 
sklíčená atmosféra. Česká společnost nepřijala rakouský stát 
za svůj ani dříve, těžko to mohla udělat v době, kdy jí nabízel 
jen perspektivu války. Je očividné, že k tomuto postoji přispělo 
také nepřátelské chování rakouských úřadů.V zásadě tolerantní 
Rakousko se dost změnilo. Byl uzavřen parlament, demokratická 
práva byla omezena a na řízení státu získávalo stále větší vliv 
armádní velení. Česká politika se odmlčela. Za těchto okolností 
nabývala na významu česká kultura. Jen novináři, herci, spisova-
telé se mohli veřejně obracet k národu. Úřady nedokázaly formu-
lovat přitažlivý propagandistický a kulturní program, zatajováním 
a překrucováním zpráv z bojiště jen podryly důvěru v jakékoli 
zpravodajství, a tak jim jako hlavní nástroj politické kultury zbyla 
jen cenzura. Zdálo se, že v duchu, teoreticky se s Rakouskem 
rozešel už kdekdo, ve skutečnosti našel odvahu k tomuto kroku 
jen jediný muž - Tomáš Garrigue Masaryk. V prosinci 1914 se 
odebral do emigrace. Masarykovo postavení zpočátku vypadalo 
beznadějně. Jediné, na co se mohl spolehnout doma, byl jen úzký 
kroužek příznivců pod vedením Edvarda Beneše, kteří vytvořili 
tajnou organizaci, již nazvali Mafie. V zahraničí nacházel odezvu 

zprvu u anglosaských publicistů a intelektuálů, podporovat ho 
začaly i organizace krajanů, hlavně v USA. K personálnímu po-
sílení odboje došlo až na konci roku 1915.V září přijel do Paříže 
E. Beneš a v prosinci navázal s Masarykem spojení i slovenský 
astrofyzik Milan Rastislav Štefánik. Tito tři muži sestavili v prů-
běhu roku 1916 Českou, později Československou národní radu 
jako hlavní orgán protirakouského odboje. Aby svým koncepcím 
dodala Národní rada skutečné váhy, podporovala ze všech sil 
vytváření československého vojska, legií, které se na italské, 
francouzské a ruské frontě formovaly z českých a slovenských 
předválečných emigrantů a především z vojenských zajatců a 
přeběhlíků. Vojenská hodnota českosl. legií se nejvýrazněji uplat-
nila na ruské jihozápadní frontě v létě 1917. Českosl. střelecká 
brigáda v síle tří pluků se vyznamenala v bitvě u Zborova. Dobře 
organizované a vyzbrojené legionářské oddíly se přitom mohly 
stát i zárodkem velké protisovětské akce.V okamžiku, kdy se 21. 
pěší pluk chystal posílit spojenecké pozice, uznala národní radu 
jako legální představitelku obou národů Francie a později se k 
ní připojily i Spojené státy a Velká Británie. Mezitím se výrazně 
změnila i domácí politická scéna.Všechny naděje na ruskou po-
moc pohřbila porážka carských armád u Gortice v květnu 1915. 
Česká politika upadla opět do hluboké deprese. Mezi Čechy se 
začala rýsovat myšlenka aktivní podpory rakouského státu, který 
měl za odměnu více přihlížet přáním českého národa. Tuto snahu 
podpořily i další politické strany včetně sociální demokracie, 
které se v listopadu 1916 dohodly, že vytvoří dvě společenské 
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organizace - Český svaz a Národní výbor. Koncentrace čes-
kých politických sil byla považována za nutnou především s 
ohledem na předpokládané ústavní změny, spojené s nástupem 
nového císaře Karla I. v roce 1916. Své představy o potvrzení 
jednoznačné nadvlády německé buržoasie v Rakousku němečtí 
politici neuskutečnili. Na jaře 1917 se politické klima v monarchii 
změnilo natolik, že nemohli riskovat žádné experimenty. České 
veřejné mínění se výrazně radikalizovalo, začalo se uvažovat 
buď o zásadní přestavbě Rakouska, tentokráte podle českých 
představ, nebo jeho úplného rozbití. Český svaz se přizpůsobil 
měnící se situaci a 30. května vydal prohlášení žádající, aby habs-
burská monarchie byla upravena ve spolkový stát svobodných 
a rovnoprávných národů. Nepřímo, nicméně jasně, se vyslovil i 
pro budoucí spojení Čechů a Slováků v jednom státě. Složitého 
úkolu se ujal zreorganizovaný Národní výbor, který byl 13. 7. 
1918 sestaven podle výsledků posledních voleb z roku 1911. Jeho 
představitelé si uvědomovali, že nebude problém samostatnost 
vyhlásit, ale udržet, nedopustit násilnosti a krveprolití, připravit 
fungující státní aparát a příslušná opatření, jimiž by se přerušil 
styk s Vídní a Budapeští a vytvořila se vlastní ekonomická zá-
kladna státu. Vojenskou porážku monarchie a hospodářský chaos 
násobilo ještě nebezpečí politické dezintegrace, k níž valným 
dílem přispívali právě Češi. Česká politika se rozhodla oddělit 
své země od ostatního středoevropského prostoru, hrozícího dal-
šími zmatky a revolucemi. Císař nekladl českým snahám velký 
odpor. Mohl alespoň doufat, že nově konstituovaný český stát 
nepřeruší s Rakouskem všechny svazky. Když 27. října odeslal 
ministr Julius Andrássy nótu Spojeným státům, v níž jeho vláda 
ve snaze ukončit válku za každou cenu přislíbila uznání práv 
Čechoslováků a Jihoslovanů, pochopilo úřadující předsednictvo 
Národního výboru, že přišel čas. 28. října převzal Národní výbor 
hlavní zásobovací centrálu, Obilní ústav a později i další úřady 
včetně místodržitelství. Odpoledne byla na Václavském náměstí 
oficiálně vyhlášena samostatnost.
ČLÁNEK JSEM PŘEVZALA Z “REFERÁTY - VZNIK ČESKOSLOVENSKA 
1918”

21. srpna 1968 - invaze spojeneckých vojsk do Českoslo-
venska

V noci z 20. na 21. srpna 1968 v souvislosti se snahou o 
vojenské potlačení tehdejšího procesu politických změn v Čes-
koslovensku vstoupila vojska pěti socialistických zemí Varšavské 
smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR, Maďarsko, NDR, 
Polsko, Bulharsko) na naše území. Členy Varšavské smlouvy, 
kteří se invaze nezúčastnili, byla Albánie (od roku 1962 fungova-
la v tomto paktu jen jako pasivní člen) a Rumunsko pod vedením 
svérázného diktátora Nicolae Ceausesca.

Byla obsazena většina důležitých měst v tehdejší ČSSR 
krátce po příjezdu tanků a letiště, na kterých přistávala sovětská 
letadla s další vojenskou technikou. Veřejnost během prvního 
týdne okupace vyjadřovala silný odpor, sama však nic nezmohla. 
Bylo přerušeno rozhlasové i televizní vysílání. Následně došlo k 
potlačení československého pokusu o reformu socialismu - tzv. 
Pražského jara. Došlo k zatčení a internaci československých 
vedoucích představitelů - Dubčeka, Smrkovského, Černíka a 
dalších.

Náčelník generálního štábu čs. armády gen. Rusov ve svém 
vystoupení na schůzi předsednictva Národního shromáždění 
26. 8. 1968 sdělil, že intervenční vojska pravděpodobně disponují 
6 300 tanky, 2 000 děly, 550 bojovými a 250 dopravními letouny. 
Souhrnné počty vojsk byly odhadovány na více než 500 000 osob. 
V důsledku invaze vojsk Varšavské smlouvy bylo usmrceno 72 
osob, těžce zraněno 266 a lehce zraněno 436 osob.

Od invaze zde zůstala vojska Varšavské smlouvy až do 
roku 1991.

INFORMACE JSEM ČERPALA Z WIKIPEDIE A ÚSTAVU PAMĚTI NÁRODA

Věra Hlostová,  starostka

Volby do zastupitelstva
Královéhradeckého kraje 

ve dnech 17. - 18. října 2008
Krajská úroveň a komunální úroveň by měla být mezi 
sebou úzce spjata a provázána. Nejlepším článkem 
jsou starostové a místostarostové obcí a měst.
Staré Pace se opět podařilo mít do krajských voleb 
svého kandidáta - současnou starostku.

MARTIN LUTHER KING:
Každý člověk může být úžasný…..protože každý může 
něčím sloužit.
Ke službě člověk nepotřebuje universitní titul. Ne-
musí zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné, co 
potřebuje, je laskavé srdce.

Za Vaši podporu v těchto volbách děkuje
Vaše starostka

PRODEJ UHLÍ
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U S N E S E N ÍU S N E S E N Í

Z 15. veřejného zasedání konaného dne 21. 8. 2008
ZO schvaluje:
1) Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce
2) Ověřovatele zápisu z 15. veřejného zasedání p. Petra Kohú-
ta
3) Návrhovou komisi ve složení p. Štefan Válek a pan Josef 
Dlabola
4) Pronájem pozemku parc. č. 48/1 v k.ú. Ústí u Staré Paky od 
bratrů Petra a Marka Soltysiakových zastoupených poručníky 
Petrem a Danielou Malých
Zodpovídá: starosta - Termín: 31. 12. 2008
5) Pronájem nebytových prostor v kulturním domě čp. 57 v k.ú. 
Brdo společnosti Agrochov a.s. Stará Paka
Zodpovídá: starosta - Termín: 31. 8. 2008
6) Dodatek ke smlouvě o obstarání věci mezi Obcí Stará Paka a 
firmou Groh a Groh Nová Paka ze dne 20. 6. 2008
Zodpovídá: starosta - Termín: 31. 8. 2008
7) Prodej nebytových prostor č. 237/4 v k.ú. Stará Paka + 
spoluvlastnický podíl 9454/59978 na spol. částech budovy a 
spoluvlastnický podíl 9454/59978 na st. parcele pč. 189/4 vše v 
k.ú. Stará Paka za 350 000,- Kč panu Milanovi Svobodovi
Zodpovídá: starosta - Termín: 31. 8. 2008
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Stará Paka a 
paní Lenkou Zahálkovou a panem Jiřím Grafkem na parcelách 
č. parc. 94/4a 95 v k.ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta - Termín: 31. 8. 2008
9) Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2008
Zodpovídá: hl. účetní - Termín: průběžně
10) Navýšení cen nájemného za bytové prostory v majetku obce 
od 1. 1. 2009
Zodpovídá: I. Bilová - Termín:1. 1. 2009
11) Udělení čestného občanství obce Stará Paka panu Jiřímu 
Rybovi
Zodpovídá: starosta - Termín: 5. 9. 2008
12) Souhlas s umístěním věci mezi Obcí Stará Paka a Lá-
zeňským mikroregionem na umístění nových autobusových 
zastávek
Zodpovídá: místostarosta - Termín: 31. 8. 2008

ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 14. veřejného zasedání ZO
2) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2008
3) Oznámení o odstoupení z funkce ředitelky Mateřské školy 
Stará Paka a vyhlášení konkurzu na tuto funkci
4) Vyjádření ředitele ZŠ Mgr. Pavla Antoše k úvaze o sloučení 
Mateřské školy a Základní školy ve Staré Pace
5) Úpravu cen stravného v Mateřské škole Stará Paka
6) Oznámení o placení zájmových kroužků v Masarykově zá-
kladní škole Stará Paka
7) Informaci starostky o možnosti podávání žádostí o finanční 
příspěvky dle pravidel obce Stará Paka vydaných dne 9. 8. 
2007
8) Žádost obce Stará Paka o poskytnutí finančního příspěvku na 
lesní hospodářský plán od Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje
9) Žádost obce Stará Paka o poskytnutí finančního příspěvku na 
zalesňování od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
10) Informaci o provedení kontroly ČOI na dětská hřiště v ma-
jetku obce Stará Paka
11) Informaci o provedení finanční kontroly z Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí na využití 
dotace na kanalizaci v ulicích Jaromíra Brože a U Splavu
12) Informaci o provedené kontrole OSSZ na pojistné a plnění 
úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění

13) Výběrovou komisi ve složení V. Hlostová, J. Knap, J. Dla-
bola, Ing. Makovička a Ing. Červený na zhotovitele zbudování 
inženýrských sítí “Záduška”
14) Informaci P. Frýby o pořádání modelářského dne v lokalitě 
Letiště ve Staré Pace
15) Informaci Mgr. Hykyšové o nesprávném využívání komu-
nikace v Revoluční ulici
16) Informaci Ing. Červeného o vzdálenosti aut. zastávek a ne-
souladu mezi skutečností a tarifem firmy Osnado spol. s r.o.
17) Informaci Ing. Červeného o zájmu občanů Roškopova 
o zbudování hřiště na volejbal v místní části Roškopov
18) Dotazy pí. Gardianové na umístění květináče v pěší zóně v 
ulici Revoluční a uzamykání vstupních bran na Katolický hřbi-
tov a vysvětlení těchto bodů paní starostkou.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce 
Stará Paka

Nová ředitelka naší mateřské školky
Na základě doručení záměru o odchodu do starobního dů-
chodu k 31. 12. 2008 současné ředitelky mateřské školy 
paní Miluše Ptáčkové ze dne 4. 8. 2008 bylo vyhlášeno v 
souladu se zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon) výběrové 
řízení na obsazení této funkce. Do konkurzu se přihlásily 
dvě uchazečky. Konkurzní komise vybrala dne 26. 9. 2008 
paní Lenku Typltovou (dosavadní učitelku v mat. školce) 
jako nejvhodnější uchazečku. Nová paní ředitelka paní Len-
ka Typltová převzala z rukou starostky jmenovací dekret a 
do své funkce nastoupí od 1. 1. 2009.
Touto cestou děkuji dosavadní ředitelce paní Míle Ptáčkové 
za trpělivost, zodpovědnost a práci pro naše děti a nové paní 
ředitelce přeji hodně pracovních úspěchů v nové funkci.

Věra Hlostová, starostka
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Dne 5. 9. 2008 bylo slavnostně uděleno 
čestné občanství panu Jiřímu Rybovi 
při příležitosti jeho životního jubilea a 
za vzornou reprezentaci a propagaci obce 
Stará Paka při výstavách svých výtvar-
ných děl - tavených skleněných plastik 
- doma i v celém světě. 

Tento akt byl zcela zvláštní a výjimečný 
právě svou jedinečností. Panu Rybovi 
obec prostřednictvím starostky předala 
diplom a pamětní plaketu od obce Stará 
Paka za doprovodu hry na klavír a zpěvu 
pana Jaroslava Jiráska a Hanči Hylmaro-
vé. 

Článek a fotografie v Jičínském deníku z 
8. 9. 2008 právě na jeho 70. narozeniny 
celou slavnostní atmosféru podtrhl. Škoda 
jen, že naši občané nemají o takové akce 
zájem

Věra Hlostová, starosta

UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ
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1. II. Etapa plynofikace obce Stará Paka
Od 29. září t. r. začne v naší obce II. etapa plynofikace obce. 
Ukončení akce je předpokládáno na I. pol. roku 2009.
Investorem je VČP net, spol.s.r.o., a provádět ji bude firma 
LBtech a.s. z Litomyšle.
Jednotliví občané, kterých se tato akce týká, již byli osloveni 
dotazníky. Prosím o spolupráci s touto firmou.
Protože realizace této akce bude probíhat na silnici II. třídy - 
ul. Revoluční - od obecního úřadu směrem k Nové Pace, bude 
provoz usměrněn semafory.
Žádám občany o dodržování bezpečnosti v průběhu realizace 
celé této akce.

 
2. Oprava komunikace
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na zasedání 11. 9. 
2008 schválilo mimo jiné stavby navrhované do mim. žádostí o 

INFORMACE PRO OBČANYINFORMACE PRO OBČANY

dotaci na opravy silnic II. a III. v Královéhradeckém kraji.
Protože obec Stará Paka svým dopisem oslovila náměstka 
hejtmana Král. kraje pana Petra Kuříka s žádostí o opravu silni-
ce v Krsmoli, byla tato silnice do akce zařazena.
Oprava by měla začít 6. 10. a po novém koberci bychom měli 
jezdit od konce listopadu.
Pro Vaši informaci uvádím silnice v naší Jičínské oblasti, které 
byly zařazeny do této akce:
 III/28410 a III/28412 - Nová Paka – Brdo - Krsmol - hranice 
Královéhradeckého kraje - náklady=14 940 000,-Kč
 III/28426 - Kumburský Újezd - Pustá Proseč - Valdov - nákla-
dy=10 640 000,-Kč
 
III/32756 a III/32834 – Konecchlumí – Kovač - Butoves - ná-
klady=19 550 000,-Kč 
     Věra Hlostová
    starostka a krajská zastupitelka

JEŠTĚ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMIJEŠTĚ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Ve dnech 3. 7. - 6. 7. 2008 se pár nad-
šenců z obce Vestec rozhodlo pro děti 
zorganizovat putovní tábor. Po svolení 
majitele pozemku a souhlasu obecního 
úřadu se ubytovali kousek od lyžařské-
ho vleku na Staropackých horách. 
Proč právě z obce Vestec, která leží v 
okrese Nymburk? Jedním z hlavních 
organizátorů byl staropacký rodák 
Martin Šimůnek.
Jak se tento putovní tábor všem vydařil, 
posuďte sami.

POKYNY PRO CHOVATELE 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Registrační lístek – pokyny a tis-
kopis na adrese p. Knaiflová, tel. 
495404199, mob. 724171227, knaif-
lova@cmsch.cz (pracoviště Česko-
moravského svazu chovatelů HK).

Docházka domů

Kadeřnické a holičské práce
Pedikúra medicinální
Služby osobní asistence
Jarmila Vávrová
tel.: 481 587 521
mobil: 608 318 252
e-mail: javacz@seznam.cz

Svojek 69
507 91 Stará Paka
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ŠKOLAŠKOLA

1. Organizace školního roku 2008 - 2009
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začalo v pondělí dne 1. září 2008. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování v 2. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. 
ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od pondělí 9. února do pátku 13. února 2009. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna.
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009
Zápis žáků do 1. ročníku je stanoven na pátek 23. ledna 2009

2. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře
Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem střední školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (vyvěšení ve 
škole, zveřejnění na webových stránkách) do konce března 2009.
Pro školní rok 2008/2009 se ke studiu ve středních školách mohou podat tři přihlášky.
Jednotný termín přijímací zkoušky (pokud je vyhlášena) je stanoven v týdnu od 27. do 30. dubna 2009. Den konání zkoušky 
stanoví ředitel střední školy.
Stanovení dalších kol přijímacího řízení (včetně případných talentových a přijímacích zkoušek) je v kompetenci ředitele střední 
školy. 
Zákonný zástupce žáka předá přihlášky na střední školy do konce února 2009, ředitel školy ji doručí řediteli příslušné střední 
školy do 15. března 2009.

3. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání
1. ročník  ŠVP ZV Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti
2. ročník  ŠVP ZV Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti
3., 4., 5. ročník  Základní škola čj. 16847/96-2, ve znění pozdějších předpisů
6. ročník  ŠVP ZV Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti
7. ročník  ŠVP ZV Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti
8., 9. ročník  Základní škola čj. 16847/96-2, ve znění pozdějších předpisů

Personální obsazení školy ve školním roce 2008 - 2009
Mgr. Pavel Antoš – ředitel školy
Mgr. Marcela Žalská– zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně

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

Mgr. Jitka Dolenská         
Jarmila Vávrová (pedagogická asistentka)

II. stupeň        Třída
Mgr. Věra Kulihová (školní metodik prevence)   VI.  
Mgr. Květoslava Kamerová     VII.  
Mgr. Jana Kuželová      VIII.  
Petra Šimerdová       IX.  

Ing. Marek Štumpf         
Mgr. Kamil Pasák          
Mgr. Josef Čurda         
Mgr. Eva Lavická          

Školní družina        Oddělení
Markéta Fléglová       ŠD 1
Mgr. Jitka Dolenská       ŠD 2

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2008 - 2009
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Správa školy
Dagmar Friessová  (ekonomka školy)
Jiří Krutský   (školník)
Vladimíra Nyplová 
Jitka Viková

Školní jídelna
Dana Vodičková  (vedoucí školní jídelny)
Jitka Smolíková
Věra Barková
Jaroslava Šormová (zástup Stanislawa Lukešová)  

Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy

ŠKOLNÍ ROK 2008 – 2009
V pondělí 1. září se před budovou školy sešli žáci, rodiče, učitelé a hosté, starostka paní Věra Hlostová, místostarosta Jiří Knap 
a předsedkyně školské komise paní Iva Bilová, aby společně zahájili nový školní rok. Tím symbolickým začátkem bylo, jako již 
tradičně, přestřižení stuhy nejmladším žáčkem první třídy, kterým letos je Anička Pokorná. Poté se všichni odebrali na terasu za 
školou, kde je nejprve přivítal ředitel školy pan Pavel Antoš, seznámil všechny přítomné s nejdůležitějšími úkoly a popřál žákům i 
všem pracovníkům školy úspěšný rok. Samé úspěchy v dalším období také popřála starostka paní Hlostová.
Tento první den je pouze krátkým nadechnutím se do následujících dní, kdy začíná skutečná školní práce. Jistě se všichni vynasna-
žíme, aby to byla práce smysluplná, užitečná a příjemná.

“S čerty mohou být i žerty”
Paní učitelky 1. – 3. třídy ve 2. školním týdnu připravily pro své žáky projektový týden. Výuka celého týdne byla motivována 
pohádkami o čertech. Netradiční výuka žáky velmi bavila. Počítali čertovské příklady, vymýšleli čertovské příběhy, čertovsky 
zpívali a malovali.
Součástí projektu bylo nocování ve škole pro žáky 1. a 2. třídy. Třeťáci tentokrát přespali ve stanech za školou. Večer si “malí čerti” 
opekli špekáčky, zazpívali si u pekelného táboráku, zatančili na čertovské diskotéce a ti větší prošli stezku odvahy.
Druhý den jsme v čertovských kostýmech jeli do Jičína – města pohádky. Žáci zhlédli zajímavá představení, soutěžili o ceny a 
nakoupili pěkné dárky.

L. Novotná – uč. 1. třídy, J. Jírová – uč. 2. třídy, S. Stuchlíková – uč.3. třídy

A jak tento týden prožívaly děti, si můžete přečíst z následujících ukázek práce žáků 3. třídy Pavly Lešákové a Ondřeje Šolce.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rozloučení se školním rokem u Berušek.
Rok nám utekl jako voda a děti s rodiči z Beruškové třídy se 
opět přišly rozloučit před prázdninami na zahradu mateřské 
školy. Všichni jsme si užili krásný červnový podvečer plný 
zábavných her a písniček, které nám zahráli a zazpívali jako už 
tradičně naši oblíbení muzikanti Pavel Ježek a Pavel Bouchner. 
Nechyběl ani nezbytný táborák s opékáním vuřtů.
Nejednomu budoucímu prvňáčkovi ukápla i nějaká ta slzička. I 
nám, učitelkám bude teskno po našich školáčcích, než na jejich 
místo nastoupí v září nové “Berušky”. Ale bude se nám stýskat 
i po “našich” rodičích. Každým rokem se loučíme i s nimi. A 
věřte, že většina těch, s kterými jsme se loučili letos v červnu, 
byla báječná. S některými rodiči se setkáme opět v září, ale ně-
kteří budou své děti doprovázet už jen do školy.
 Troufám si tvrdit, že ti, kdo kritizují dnešní rodiče, že si děti 
nevšímají, neudělají si na ně čas, nemají pravdu. My u Berušek 
máme opačnou zkušenost. Nejenže se v hojném počtu účastnili 
akcí, které jsme pro rodiče a děti v průběhu roku připravili (ne-
jednou třída doslova praskala ve švech), ale vydatně nám s nimi 
také pomáhali. Vyráběli výrobky k soutěžím, které jsme vyhlá-
sili (letos to byly například draci nebo strašidla), maminky a 
babičky nám na naše společné akce napekly plno dobrot, tatín-
kové a dědečkové zas spravili nějakou tu porouchanou hračku. 
Některé akce pro děti i sami vymysleli a nachystali.
Rodiče se zajímali i o témata, která jsme s dětmi v průběhu 
školního roku probírali. Vyhledávali nám k nim materiály na 
internetu, přinášeli knížky i různé pomůcky. Ocenili jsme i to, 
když se maminky, tatínkové, babičky i dědečkové nestyděli o 
našem karnevalu přistrojit do různých maškar a zúčastnit se i 
žertovných soutěží, které jsme pro ně nachystali.
 Děkujeme tedy všem maminkám, babičkám, tatínkům a dědeč-
kům za vzornou spolupráci a našim prvňáčkům přejeme krásný 
a šťastný život.

Lenka Typltová, učitelka MŠ

PRODEJ CD S FOTOGRAFIEMI 
Z OSLAV 650 LET OD PRVNÍ PÍ-
SEMNÉ ZMÍNKY O STARÉ PACE
Na obecním úřadu a v místní knihovně můžete zakoupit CD 
s fotografiemi z letošních oslav 650 let od první písemné 
zmínky o obci Stará Paka. Fotografie zachycují atmosféru 
obou slavnostních dní – 24. a 31.5.2008. Cena 1ks CD je 
50,-Kč.

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - 
LÉTO 2008

Vloupání do sklepní kóje
Do jedné ze sklepních kójí v Nové Pace, v ulici U Studénky 
se vloupal na konci minulého týdne dosud neznámý pachatel. 
Uvnitř odcizil pánské horské jízdní kolo Scott Scale 50, modro-
černé barvy. Majitel vyčíslil jeho hodnotu na částku nejméně 20 
tisíc korun. Po zloději teď pátrají policisté obvodního oddělení 
v Nové Pace.

Poškození vrat
Velmi nezodpovědně si počínal v sobotu 2. srpna mladý bri-
gádník v areálu jedné z firem v Nové Pace. Bez souhlasu totiž 
nasedl do vozidla Multicar, se kterým chtěl couvat. Místo doza-
du však prudce vyjel dopředu, kde narazil do garážových vrat, 
která poškodil. Svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně 
50 tisíc korun. Případ šetří policisté Obvodního oddělení v 
Nové Pace. 

Zloděj odjel škodovkou
Osobní motorové vozidlo Škoda Octavia Combi 1.8 TDi, černé 
barvy, odcizil v noci ze středy na čtvrtek 7. srpna dosud ne-
známý pachatel ve Stupné u Nové Paky. Vozidlo za téměř 300 
tisíc korun bylo zaparkované u jednoho z rekreačních objektů. 
Případ šetří policisté Obvodního oddělení v Nové Pace. 

Sobota 9. srpna nebyla z pohledu policistů tak klidná jako 
pátek. 
Několik minut po půlnoci se velmi nebezpečně pohybovaly na 
silnici u Nové Paky dvě osoby, které zřejmě stopovaly. Hlíd-
ka však na místě už nikoho nezastihla. Zřejmě je stačil někdo 
svézt. 
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AKTIVITY SENIORŮ
Svaz důchodců v Nové Pace se snaží organizováním různých 
aktivit zpříjemnit seniorům jejich volný čas. Nabízených čin-
ností využívají v hojném počtu i staropačtí důchodci, na jejichž 
zapojení do akcí přispívá finančně i Obecní úřad ve Staré Pace. 
Příkladem jsou zážitky členů v následujícím příspěvku. Pobyt 
v Rokytnici nad Jizerou organizovali Boh. Hamáček a H. Ko-
hútová.
Je sobota 30. 8. a na chatu Lenoch v Rokytnici nad Jizerou 
přijíždí 16 našich členů. Počasí vypadalo ne zrovna příznivě, 
ale předpověď naznačovala zlepšení. Už při vystupování z 
autobusu nás přivítali majitelé jako své dobré známé, protože 
se mnozí z nás vrací na toto místo již poněkolikáté. Náš pro-
gram nebyl striktně určen, ale podle svých sil jsme si tvořili 
skupinky na krátké procházky či delší túry. Skupinky se mě-
nily, prolínaly, takže jsme se různě spřátelili a poznali všichni 
vzájemně. Stala se z nás dobrá velká parta. Věkový rozdíl 81 
let nebyl pro nikoho na překážku. Večery byly plné her, hrála 
se BOCCIA, šipky a různé hlavolamy a rébusy. Na odpoledne 
jsme sledovali počasí, protože u vedlejší chaty Roxana nás lá-
kal bazén, který jsme měli možnost používat. Výrok Kačenky 
byl:” Br, ta voda je studená jako v zimě”, ale přesto byla v 
bazénu první.
Výlet na Dvoračky byl také pěkně připravený, protože zdatní 
turisté se vraceli pěšky, méně zdatní jeli autem. Tak dojeli tam 
i zpět, s projížďkou a prohlídkou Rokytnice.
Na středu jsme dostali nabídku, že můžeme mít grilování. Bylo 
to báječné, vydařilo se počasí, nabídka stolu byla tak veliká, že 
jsme se ztěžka odvalili zpět do chaty. Naše stoly se prohýbají 
již od soboty každý den, ale grilování bylo nad naše síly. Do 
kuchyně jsme také přispěli svými úlovky hub, protože hřiby 
pravé, podborováky, hřiby smrkové, křemenáče a poddoubáky 
jsme nacházeli na našich cestách.
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Chata, na které trávíme tuto krásnou dovolenou, se jmenuje 
LENOCH, ale ne proto, že by tu lenošil personál, ale od stolu se 
jen velmi těžko zvedají strávníci, protože jídlo je chutné, porce 
velké a vše se podává s úsměvem a příjemným přístupem. Po-
kud někdo má dietu nebo mu některé jídlo není zrovna po chuti, 
máme možnost změny jídelníčku.

Vzpomínka z Janských Lázní
Od 14. do 28. června t. r. se vystřídaly dva turnusy Svazu dů-
chodců na tradiční rekondici v Janských Lázních. Klid, čistý 
vzduch, léčebné lázeňské kúry, vycházky, denně hodina plavání 
a dobrá strava, to vše přispívalo k našemu ozdravění. Děkujeme 
všem pořadatelům, kteří se na přípravě pobytů jakkoli podíleli. 
Uznání patří i všem zaměstnancům hotelu SIRÉNA, kteří o nás 
vzorně pečovali a starali se, abychom se tu cítili dobře.
Díky jmenovaným jsme se vrátili ozdraveni a osvěženi vzpo-
mínkami na hezké zážitky z tohoto pobytu, který nám umožnil 
výbor Svazu důchodců v čele s manžely Šulcovými, kteří jeho 
přípravě věnovali bezpočet hodin svého volného času, i Janě 
Janečkové, zdravotní sestře, bez které si náš pobyt neumíme 
představit.

Těžko se nám odtud odjíždí, protože víme, že dříve než za rok 
nemáme šanci se sem vrátit. Ale všichni se shodneme, že by-
chom v příštím roce chtěli opět přijet, setkat se tu znovu jak s 
lidmi z Lenochu, tak i se všemi, co jsme tu teď byli.
Děkujeme všem, kdo nám umožnili tuto dovolenou – lidem z 
našeho Svazu důchodců i personálu z Lenochu.

Alena Horáčková

Hodně zdraví a síly všem.
Čas přeběhl jako voda,
týden je pryč, což je škoda.
Všechno už je za námi –
procedury, běhání, bazén, kúry, plavání.
Už to patří minulosti.
Poslední den – a loučíme se jako hosti.
Děkujeme Jarmile a Janě, že jsme si to užili,
co přípravy to všechno dalo, jen jsme matně tušili.
Vzpomínka na dobré jídlo přivábí nás za rok zas.
Znovu vrátíme se do míst,
která měl rád každý z nás.

Z. Zákoutská

KURZY 
ANGLIČTINY
V říjnu 2008 začnou 
probíhat v budově 
základní školy kurzy 
angličtiny pro začá-
tečníky a pokročilé. 
/Období: říjen – čer-
ven/
Informace: 
Nasťa Faifrová, 
tel. 737 430 832
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Během prázdnin proběhly letos už posedmé Letní dílny pro děti a mládež Roškopov
Mimozemšťani, obří housenky, draci i jiná havěť, létací koráby, létací balóny a vůbec lítání a padání a všelijaké dovádění bylo k 
vidění a slyšení a tak - o prázdninách v Roškopově. Od 9. července do 30. srpna tady probíhaly letní tvůrčí dílny pro děti a mládež, 
které už po sedm let pořádá občanské sdružení OPEN ART. Letos se dílny uskutečnily znovu v sedmi týdenních turnusech s osmi 
různými zaměřeními (filmová, hudební, divadelní/loutkářská, taneční, výtvarná, jezdecká, kamenářská, etnografická), počty na 
první pohled “nesedí”, ale jezdecká byla potřikrát souběžně s jednou z ostatních.
Každý týden se sjelo 20 – 30 dětí (některé prvně, jiné už poněkolikáté), které si chtěly (některé více, jiné méně) užít kus léta na 
táboře, kde se dá blbnout zaměřeně, pod dohledem odborníků.
Na filmové dílně, letos s tématem – sen, promyslely (téma), sepsaly (scénář), sehrály (role), natočily (materiál), sestříhaly (nato-
čený materiál) a v novopackém kině uvedly děti (víceméně s pomocí a za dohledu vedoucích) tři krátké (filmy). Pro ty, kteří třeba 
zaváhali, nebo nemohli přijít, nebo tak něco, jsou ještě k vidění na http://www.filmovadilna.estranky.cz.
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Jestli někdo slyšel v sobotu odpoledne 26.7. v okolí novopackého náměstí nějaký humbuk a viděl obří housenku, hydru, zmutova-
ného netopýra a ještě jedno zmutované cosi, pak není vyloučené, že se potkal/-a s průvodem loutek, který směřoval do sálu MKS, 
kde byla představením, dětmi navržených a (s pomocí a pod dohledem vedoucích) vyrobených, obřích potvor ukončena dílna diva-
delní. Housenka a netopýr se pak ještě do konce prázdnin nesly vzduchem v Roškopově u odbočky k tábořišti.

Účastníci hudební, možná spíš hudebně-divadelní, teda nejspíš muzikálové dílny se prozpívali, protancovali a na nástroje prohráli 
k svatbě Ilji a Marji. Jak se to semlelo a že to nakonec dobře dopadlo (pro představu - zabilo se jen 1ks 3kshlavého draka), se dalo, 
stejně jako u obou výše připomenutých dílen, zhlédnout na závěrečném, veřejnosti přístupném (tomu jde rozumět jako případnému 
pozvání na příští rok) představení v MKS v Nové Pace. 

Pochybuje-li někdo, že je možné zatančit např. překážkový běh, šermířský souboj nebo cyklistický závod, pak se měl/mohl přijít 
podívat na představení taneční dílny, jejímž tématem byla letos – olympiáda . (uvedeny byly vedle dalších disciplín lehké atletiky 
taky plavání, tenis a akvabely; všemu samozřejmě předcházelo slavností zahájení a následovalo přirozeně a plynule zakončení, 
rovněž slavnostní, pozn.aut.)

Výtvarná dílna měla za téma Vesmír, takže vzduchem lítaly planety, plavidla, podivné postavy a všecko to hýřilo barvami jak 
krzevá Hubbleův teleskop (což děti možná okoukly v úpické hvězdárně, ale možná taky ne?). Co se stane s Vesmírem, když děti 
dostanou do ruky papír, barvy, hlínu, sklo, barvy, lepidla, nůžky a nebo listové těsto, bylo k vidění na vernisáži (a zároveň der-
nisáži) v roškopovské sokolovně, která je během prázdnin ateliérem, střižnou, tělocvičnou, promítacím sálem, tanečním sálem, 
přednáškovým sálem, galerií....

Kovářka, hrnčíř, měditepec, perníkářka, sklářka. Vznik a vývoj planety Země. Těžba zlata. Drahé kameny. Kaplička u pramene 
vody. Černý pes v Ústí, Vodník, Bílá paní. Několik škol ve Staré Pace. Zvon zarostlý ve stromu v Karlově. Mácha, Zívr, Suchar-
dovic,... Dá se to vůbec skloubit? To si zkusili účastnící etnografické dílny, když se na výpravách pídili po tom, jestli se dalo a dá 
žít v Podkrkonoší a Krkonoších. A když, tak proč? A jak?
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Kamenářská dílna, taková normální honba za pokladem. Za acháty, za karneoly, za granáty, za amfiboly, za olivíny, a tak dál. A 
až se to nasbírá (u toho se, jasně že, opékaj buřty a jeděj buchty), tak se to pak vybrousí a taky vyleští. A když se chce, tak se to 
vystaví, třeba v sokolovně v Roškopově. A to se chtělo, a stálo to za to. (a pak se to třebas přidá do sbírky, a že některý jsou už 
pěkný, pozn.aut.)

Jezdecká dílna je pořádána ve spolupráci s farmou ve Staré Pace. Sem děti z Roškopova velkým autem obětavě 2x denně přivážela 
a pak odsud 2x denně odvážela paní Stáňa Chlupáčová (DÍK!). A ty, kdo na tenhle tábor přijely už poněkolikáté, říkaly těm, co 
přijely poprvé, že to jako nebudou jenom jezdit, protože vo toho koně se musej taky starat, ho krmit a hřebelcovat třeba, a jesi sou u 
koní poprvý, tak se s nim musej taky ňák poznat, se ho nebát a tak (si ho zkusit třeba podejít), a taky se musej něco dovědět, protože 
na konci se píše test. No ale u toho se jako i jezdí, to zas jako jó. A aby to proběhlo, jak má, aby se u vší tý práce a radosti nikomu 
nic špatnýho nestalo, na to dávala pozor a dozor paní Žaneta Pfefrová, její rodina a taky tým nadšenců (DÍK!).

A tak se všechny tyhle dílny zase uskutečnily, díky všem, kteří k tomu pomohli. Snad se to dětem, doufáme, líbilo. 
Pro zájemce jsou další informace a fotky na stránkách OPEN ARTu: http://www.open-art.cz 

Za OPEN ART Adéla Krejčová

LÉTO V ROŠKOPOVĚLÉTO V ROŠKOPOVĚ

Skončily prázdniny, čas odpočinku a dovolených. Já se vrátím zpět a poohlédnu se po sportovních a společenských akcích kona-
ných v Roškopově.
5. července, první a zároveň sváteční sobotu se roškopovští výletníci sešli na vlakovém nádraží ve Staré Pace a vlakem odjeli do 
Bílé Třemešné. Odtud se vydali do Dolní Brusnice k odbočce na Zvičinu. První zastávkou při výstupu byla zotavovna Mariánské 
lázně. Po odpočinku a občerstvení všechny čekal prudký úsek na vrchol Zvičiny. Cestou se zastavili u studánky se sochou dračí 
hlavy. Odměnou za výšlap byl nádherný výhled po širokém okolí. Další odpočinkovou zastávkou byla Raisova turistická chata. 
Posezení u dobrého jídla a pití ocenili snad všichni. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout barokní kostel sv. Václava z roku 1706. 
Z Raisovy chaty turisté odešli do vísky Zvičina, dále do Horní Brusnice a lesem, kde byla další odpočinková chvilka, do obce 
Mostek. Cesta byla dlouhá, ale krásné počasí zpříjemňovalo pochod. Nedaleko vlakové zastávky čekali výletníci v hospůdce na 
vlak. Venku na zahradě se vyřádily na houpačkách a stromové prolézačce děti. Výlet všichni ukončili jako tradičně ve staropacké 
Sokolovně.
Další známou akcí v Roškopově byl hasičský víkend. Členové SDH natírali okapy a střešní plechy na místním kulturním domě, 
hasičárně i garážích AVZO. Zkontrolovali funkčnost hasičské techniky, poklidili okolí kulturního domu a připravili železný šrot. 
Odpoledne proběhlo pod vedením p. Raila školení mužstva. Nastal večer a kdo chtěl, přišel před zbrojnici posedět při klobáskách 
a dobrém pití.
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16. srpna uspořádal TJ Sokol Roškopov na hřišti v Ústí u Staré Paky další ročník “Pouťového nohejbalu trojic.” I přes nepříznivé 
počasí se sešlo a bojovalo o pěkné ceny 8 družstev. Musím podotknout, že mezi dospěláky tentokrát hráli také chlapci do 15 let a 
šlo jim to dobře.
Umístění: 1/ TRAKTORKA – Krejčí, Stuchlík, Sochor
  2/ ESA – Štefan, Hradecký, Sucharda
  3/ UFO:N – Rajm, Dobiáš, Dejmek
  4/ CESTA – Kočandrle, Plaček, Svoboda
  5/ STU – Štefan, Růžek, Ulrich
  6/ TOI-TOI – Samek, Matouš, Zamlar
  7/ ROŠKOPOV “A” – Kříž, Podzimek, Zuzánek
  8/ LAMY – Matouš, Dohnal, Kulhánek
Pan Sucharda st. rozdal ceny, všem zúčastněným poděkoval a pozval je na další ročník – snad již na novém hřišti v Roškopově.
Trénovat na další sezónu začali také stolní tenisté. První zápasy začínají již 28. září 2008. Oddíl TJ Sokolu Roškopov – stolní tenis 
posílil nový hráč Petr Samek. Hráči si dali předsevzetí, že se umístí v této sezóně na lepším místě než v té předešlé. Pro zpestření 
tréninků si členové uspořádají oddílové turnaje.
Za všechny fanoušky přeji hodně štěstí při zápasech, rychlý a přesný úder a postup vzhůru o další příčky v tabulce družstev mužů 
D okresního přeboru.

Do nového roku přeji všem novým prvňáčkům – Šárce Suchardové, Terezce Hrnčířové, Zuzance Urbanové a Ondrovi Zuzán-
kovi, kteří se první školní den vezli na kočáře taženém koněm paní Tomešové z Roškopova, hodně zdaru a úspěšné zahájení jejich 
další životní etapy.

Krásný pozdrav vám přeje Andrea Zuzánková
P.S. V příštím čísle Podhoranu se dozvíte, jak dopadl výlet pro dospělé /27. - 28. 9. 08/ a v listopadu se mohou příznivci těšit na 
další Country bál.

POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA 
OBYVATEL
Náprava rozšířených omylů k vyhlášce o technických podmín-
kách požární ochrany staveb. Od 1. července začala platit nová 
vyhláška č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Vyhláška se týká staveb navrhovaných a zaha-
jovaných po 1. 7. 2008. Na stávající stavby se vztahuje jen její 
malá část. Nově je stanovena celá řada povinností, ze kterých 
jsou zde vyjmuty nejvíce často chybně mediálně diskutované.
Zařízením autonomní detekce a signalizace požáru /autonomní 
hlásič/ musí být vybaveny rodinné domy, byty v bytovém 
domě, ubytovací zařízení a stavby sociální péče. Hlásič v 
hodnotě okolo tří set korun může zejména ve spánku zachránit 
lidský život. Přenosnými hasícími přístroji budou nově vyba-
veny prodejní stánky a rodinné domy. U těch se však o nový 
požadavek nejedná, protože podle současně platných právních 
a technických předpisů musí být přenosný hasící přístroj umís-
těn v garáži rodinného domu.
Nově nemusí být oddělena garáž nebo přístřešek pro motorová 
vozidla požárně dělícími konstrukcemi s požárními dveřmi v 
rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci do plochy 
600 m2. Tím dojde ke snížení nákladů na stavbu a k úsporám 
stavebníka.

Vlastnosti a technické parametry zařízení pro detekci požáru 
nebo přenosných hasicích přístrojů určí projektant v projekto-
vé dokumentaci, která musí být zpracována na každou novou 
stavbu bez ohledu na její velikost a účel. Nikoliv správní úřad, 
ale stavebník je zodpovědný za řádnou přípravu a provádění 
stavby se zřetelem zejména na ochranu života a zdraví osob 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k 
sousedovi.

Co je třeba vědět a zkontrolovat před zahájením 
topné sezóny.
KOMÍNY
Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru od komínu patří tech-
nické závady
- Uvolněné spáry ve zdivu
- Špatně omítnuté zdivo v půdních prostorách
- Zazděné trámy v komínech
- Promočené a rozpadlé zdivo nevyvložkovaného komínu
- Netěsný vybírací a vymetací otvor
- Sopouch není opatřen vložkou nebo komínovou zděří
- Nevyčištěný průduch komínu
- Nevybrané saze

TEPELNÉ SPOTŘEBIČE

- Instalovat a používat způsobem určeným výrobcem
- Kontrolovat neporušenost kouřovodů
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- Kontrola upevnění kouřovodu v sopouchu
- Používat tepelně izolující podložky pod tepelnými spotřebi-
či

- Dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů
- Popel ukládat do nehořlavých nádob s nehořlavým víkem

- Sopouch, do kterého není připojen spotřebič, musí být uza-
vřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu

Majitel je povinen udržovat v dobrém technickém stavu topná 
tělesa, krby, kouřovody a komínová tělesa.

Karel Rail, velitel okrsku SDH Stará Paka, člen odborné 
rady velitelů OSH ČMS Jičín

S P O R TS P O R T

Fotbal      Fotbal      Fotbal     Fotbal     Fotbal
Vážená staropacká veřejnosti, sportovní přátelé!

Nejsem velkým příznivcem prohlášení a velkých slov, ale po mém návratu ze zájezdu Internacionálů do Kazachstánu, který byl 
opravdovým svátkem fotbalu a možností nejen obdivovat práci hráčů a funkcionářů tam, ale získávat zkušenosti z naší republiky, 
protože světe “div se”, bývalí úspěšní hráči nehrají vůbec o peníze a pokračují s fotbalem na menších městech a vesnicích, jsem byl 
opět, po kolikáté vlastně už, vržen zpět do nevábné situace a poměrů u nás ve Staré Pace.
Víte, je hezké, když se ve sportu vyhrává, pokořují se mety, ale je mnohem hezčí, když se tím všichni baví a přináší to lidem kolem 
uspokojení. A ještě k tomu, když vidíte spoustu malých špuntů a dětí, kteří jdou do toho také a chtějí být jako ti starší a možná ještě 
lepší.
V takových chvílích nepřemýšlíte a jdete do toho, budujete, zařizujete, staráte se a nevidíte a ani to nevadí, kolik času a peněz 
investujete.
Jste totiž nadšení a máte to pro koho dělat a člověk v takových chvílích ani nečeká pochvalu nebo uznání.
Bohužel z posledního vývoje mám jenom rozpaky. Je jasné, že jsme byli hned z počátku pod kritikou některých členů oddílu, 
pochopitelně se vždy radikální změny nelíbí, ale brali jsme to jako užitečnou opozici a způsob vlastní sebereflexe a přemýšlení. I 
s tím, že se spousta z nich přestala zapojovat a pomáhat s důvody, že jsou unavení nebo že už toho prý pro oddíl udělali dost, jsme 
se vyrovnali a doufali, že se po čase k fotbalu vrátí. Ale naprosto nemůžu strávit tu věc, že se někteří z nich staví nepřátelsky a 
pomlouvačně. Nikdo z nich nepřijde a neřekne nic do očí a uchýlí se k rozeštvávání staropacké veřejnosti výmysly, nad kterými 
zůstává rozum stát.
Jejich oblíbeným tématem je například rozprodávání oddílu, nebo osobní obohacování. Dále nenasazování domácích hráčů do 
sestavy A mužstva. Prosím Vás, kdo dnes může na fotbalu zbohatnout? Ať se podíváte v Čechách kamkoliv, nikde to bez dotací a 
vysokých sponzorských peněz nejde. A u nás? Sami sobě jsme sponzory.
Když se podíváte na fotbalový areál, nebo tréninkové hřiště, na většinu toho, co se vybudovalo, tak na to prostředky v pokladně 
oddílu nebo jednoty skutečně nebyly a nejsou.
S nasazováním hráčů ze Staré Paky je to v podstatě jednoduché, jen co budeme mít hráče dané výkonnosti nebo hráče, kteří o to na 
trénincích a zápasech usilují, hned půjdou na hřiště.
Ale bohužel pokud se podívám na poslední výsledky B družstva, dále na jejich morálku či účast na trénincích, tak to nevidím nijak 
nadějně. Nepochopitelné jsou omluvy a přístup některých hráčů, kteří se neustále omlouvají pod záminkami výletů, práce nebo se 
už ani neomlouvají a jednoduše nepřijdou. 
Je to velká škoda, protože co je nejlepší odměna pro hráče, přece když pomůže partě hráčů a po dobře odehraném utkání mu za-
tleskají diváci. A ještě jednou škoda, protože letos máme u A i B mužstva velké šance. Ano, v Áčku nám hraje většina hráčů na 
hostování nebo přišlých na přestup odjinud, ale 1. B třída by bez nich nebyla možná.
Vzpomeňme, že jsme k tomu před deseti lety měli sami blízko jako hráči a pouze vlastní odchovanci, ale dnes bychom se s vlast-
ními udrželi sotva v přeboru. Jako staropackého patriota mě to velmi mrzí, ale je to tak. 
Ještě jedna věc, nás nutí takto postupovat, a to, že nám prakticky vypadla jedna až dvě fotbalové generace. Hráče schopné nastoupit 
za A nebo B mezi 20-35 lety spočítáte na prstech jedné ruky. Kde jsou ti dorostenečtí přeborníci okresu z roku 2003? 
Kde se nám daří a za co můžu i poděkovat, je bezvadná spolupráce s jednotou Sokola a také s obcí Stará Paka.
Nebýt jich, opravdu si nedovedu představit pokračování a hlavně smysl toho všeho. Vůbec v poslední době osobně přemítám i s 
výborem, má-li to cenu se pachtit. Protože signály, které přicházejí, mluví o opaku. Jeden za všechny.
Fotbal se hraje pro diváky. Diváci na něj chodí, protože se jim líbí anebo se chodí dívat na oblíbené hráče. Není podle mě pro ni-
koho oblíbenějšího hráče, než dítě pro vlastního rodiče.
Hádejte, kolik rodičů chodí fandit svým žáčkům nebo dorostencům.
A to nemluvím, že by rodiče přišli a nabídli pomoc. Asi si myslí, že za ten zaplacený příspěvek toho udělali pro dítě dost. Dobře, 
ale prosím Vás, kam se vytratil ten zájem o to, jak se tomu mému klukovi vede?
Mám “bohužel” doma děvče, ale nedokážu si představit, že by něco hrála a já tam nebyl. 
Myslím, že další hořké bonbóny už nebudu vytahovat, musel bych se totiž ještě přes neplacení obyčejných členských příspěvků 
dostat až třeba k brigádám a to už bych čtenáře otrávil úplně!
Chtěl bych tímto staropackou veřejnost, přátele a fanoušky ubezpečit, že fotbal na této úrovni udržíme, tak aby se za nás Stará Paka 
nemusela stydět a abychom jí naopak při zápasech v kraji dělali čest. Dále si klademe za povinnost udržet kontinuitu ve výchově 
mládeže tak, aby u nás vyrostli znovu dobří borci. Také nám pronajatý areál zvelebovat a krášlit, aby se stal místem zeleně a spo-
lečenského a sportovního vyžití. 
K tomu nám dopomáhej Bůh a vítáme jakoukoliv pomoc nejen ze strany členů a rodičů členů, ale kohokoliv, kdo přijde mezi nás 
a i třeba s drobností nám bude ochoten pomoci.

 Předseda oddílu Oldřich Vrabec
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A -tým

B -tým
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Družstvo dorostu
Družstvo našeho dorostu si vzhledem k dobrým výkonům ke konci soutěžního ročníku 2007/2008 vybojovalo opět účast v 1.A třídě 
Královéhradeckého kraje, když si za posledních pět kol připsalo dvanáct bodů. Pěkný konec soutěže nám pokazil silný soupeř z 
Lovčic, který nás porazil 7:2 a v konečné tabulce se umístil na třetím místě. Nevýhodou dorostu je, že ze základní sestavy odešlo do 
kategorie mužů hned pět hráčů, které se nepovedlo nahradit. V kategorii žáků skončili pouze dva hráči a jednoho hráče se povedlo 

vyjednat na hostování na celou dobu dorostenec-
kého věku. Pro novou sezónu tým disponuje pouze 
čtrnácti hráči, což se projevilo hned v úvodu nové 
sezóny. Vzhledem k prázdninám a trestům z mi-
nulé sezóny se k prvním utkáním tým sešel pouze 
v jedenácti lidech i s náhradním brankařem, který 
tak musel nastoupit do pole jako hráč. K prvnímu 
zápasu k nám zavítal ambiciózní celek Kobylic, 
který nás porazil 3:0. Druhé utkání se hrálo na 
oslavy pouti v Nové Pace, tým utkání nezvládl a 
odešel s debaklem 8:0. Třetí utkání ročníku jsme 
hráli doma proti loňskému účastníkovi krajského 
přeboru, týmu Úpice. Se soupeřem jsme hráli sice 
ne pohledný, ale celkem vyrovnaný zápas, o jehož 
výsledku rozhodla až poslední minuta, kdy roz-
hodčí proti nám odpískal penaltu. Hosté nabídku 
využili a vyrovnali stav na 2:2. Od tohoto zápasu 
se tým zlepšuje, i když vzhledem k výsledkům to 
tak nemusí vypadat. Poslední tři zápasy jsme byli 

soupeřům více než vyrovnaným protivníkem, ale projevuje se nezkušenost týmu, která se podepsala na výsledcích posledních třech 
kol. Ve čtvrtém kole prohra 3:2 od týmu Kunčic. V pátém kole prohra od Lánova 0:1, kde jsme herně byli lepším týmem, avšak bez 
gólového efektu. Poslední prohra byla na hřišti Železnice, kde jsme taktéž až do 80. minuty hráli vyrovnaně 2:2, ale po chybách 
jsme obdrželi ještě tři branky a prohráli 5:2. Věřím, že se tým zlepší v obranné fázi, a protože herně jsme se soupeři vyrovnaní, 
začneme si připisovat body a stoupat tabulkou výše. 

Za družstvo dorostu V. Horák, Z. Dlouhý 

ŽÁCI
Před samotným hodnocením sportovních výsledků žákovské kategorie musím vyjádřit poděkování vedení fotbalového oddílu za 
podmínky, které pro žákovský fotbal, vlastně nejen pro něj, vytváří.
 V této věkové kategorii nejsou samotné výsledky tím nejdůležitějším. Daleko důležitější je vlastní radost ze hry, zápal pro sport, 

učení se zásadám fair-play. Nezbytným předpokladem 
je samozřejmě vytvoření dobrého kolektivu, který po-
táhne za jeden provaz. Teprve poté mohou přijít odpo-
vídající výsledky. Žáci mají k dnešnímu dni odehrána 3 
kola s bilancí 1výhra, 1 remíza a 1 prohra. 
Největším problémem žákovské kategorie je určitě 
malý počet hráčů. Proto každý, kdo má zájem o nej-
populárnější kolektivní hru, může kdykoliv přijít na 
trénink. Stačí se podívat do fotbalové skříňky, kdy se 
tréninky konají a přijít.

ZPRÁVA TRENÉRA
 Na hodnocení výsledků je sice ještě brzy, mužstvo se stále ještě sehrává po příchodu nových hráčů. Jsme v tabulce na 6. místě 
po 6 kolech se ztrátou 2 bodů na druhé místo tabulky. Takže si myslím, že vzhledem k tomu, že mužstvo je pohromadě pouze o 
mistrovských utkáních, tak je to celkem slušné.
 Chtěl bych se ale jako trenér vyjádřit k situaci, která ve Staré Pace panuje. Po příjezdu na úterní trénink, na který přijedu z Lom-
nice nad Popelkou, asi 12km, jsou na hřišti pouze 4 hráči víceméně z Jičína. Z domácích hráčů včetně “B” mužstva ani jeden. Při 
svém působení trenéra jsem toto nikde nezažil. Někteří hráči si chodí pouze zahrát o víkendu, dát si pivko a tom jim stačí. Ale to 
na krajský fotbal asi stačit nebude. Škoda, že se tito víkendoví hráči někdy nezamyslí, jaké podmínky jim pro jejich koníček klub 
vytvořil a vůbec si toho neváží.
 Po zralé úvaze jsem usoudil, že fotbal ve Stará Pace mi přirostl k srdci, ale pokud nenastane radikální řešení (např. zrušení “B” 
mužstva, posílení dorostu, atd.), budu muset zvážit další své působení. Přemlouvat hráče na tréninky a potažmo i hráče “B” muž-
stva a dorostu na utkání mne opravdu moc nebaví a není to ani účel mého působení ve staropackém fotbalu.

 Drusan Jan
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