1/2009

ZDARMA

Dovolte mi popřát Vám do dalšího roku
pevné zdraví, pohodu doma v rodinách
a kapičku štěstí.
Za zastupitele a zaměstnance obce
a obecního úřadu Stará Paka
přeje
Věra Hlostová, starostka
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USNESENÍ
Ze 17. veřejného zasedání konaného dne 18. 12. 2008
ZO schvaluje:
1) Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce, doplněný body:
6d) Obec Stará Paka a Gradace – smlouva o poskytnutí služeb
6e) Obec Stará Paka a Obis s.r.o. Nová Paka – Záduška
7e) Program partnerství Comenius Regio
13) Lázeňsky mikroregion
a) příspěvek na rok 2009
b) podíl na zpracování žádosti
14f) sponzorský dar
14g) žádost o poskytnutí dotace – knihovna
14h) výpověď z nájemní smlouvy
2) Ověřovatele zápisu ze 17. veřejného zasedání p. Ing. Pavla
Červeného.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová
a pan Petr Kohút.
4) Prodej pozemku parc. č. 276/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Stará
Paka manželům Eduardovi a Soně Barkovým za 1430,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
5) Bezúplatný převod pozemků p. č. 763/1, 764 a 775 v k.ú.
Ústí u Staré Paky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
6) Koupi pozemku stavební č. 70 o výměře 18 m2 v k.ú. Karlov
u Roškopova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 6 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
7) Pronájem pozemku parc. č. 577/19 o výměře 4105 m2 v k.ú.
Stará Paka od TJ Sokol Ústí u Staré Paky na dobu 6 let. Nájemné za pronájem je kompenzováno péčí o údržbu pozemku.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
8) Koupi Multicar MP 10 od firmy Auto SAS Solnice.
Zodpovídá: starosta
Termín: bezprostředně
9) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Ing. Oldřichem Makovičkou na technickou pomoc při zajišťování stavby “Infrastruktura RD Záduška”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
10)Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ, s.r.o.
na opravu komunikace Stará Paka – Karlov.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
11)Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Radkem Hnátem
– GAPA, Turnov na zhotovení projektové dokumentace Stará
Paka – rekonstrukce kanalizace ul. Revoluční, A. Mlejnkové.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
12)Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Radkem Hnátem
– GAPA, Turnov na zhotovení projektové dokumentace Stará
Paka – zkapacitnění zatrubnění bezejmenného toku v úseku
zahradnictví – Rokytka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008

13) Smlouvu o poskytování služeb mezi firmou GRADACE
spol. s r.o. a obcí Stará Paka na umístění mikrovlnného
přijímacího zařízení v objektu čp. 183 ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
14) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou OBIS, spol.
s r.o. na “Infrastrukturu RD Záduška”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2008
15) Procentuální rozdělení peněžní částky vybrané za zájmové
kroužky: 80 % na úhradu mezd vedoucího kroužku a 20 %
na provozní náklady.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: 31. 12. 2008
16)

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Masarykovy základní
školy, Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně

17) Převedení mzdových nákladů za zaměstnance a důchodce
Masarykovy ZŠ Stará Paka z provozních prostředků na
účet mezd.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: 31. 12. 2008
18) Převod finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci
čp. 20 ve výši 77 771,12 Kč z fondu reprodukce majetku
do rezervního fondu.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: 31. 12. 2008
19) Zapojení obce Stará Paka do projektu Partnerství Comenius
Regio.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
20) Plán činnosti obce Stará Paka na rok 2009.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
21) Rozpočet obce Stará Paka na rok 2009.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
22) Úpravu č. 4 rozpočtu obce Stará Paka na rok 2008.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: 31. 12. 2008
23) Směrnice obce Stará Paka na rok 2009.
Zodpovídá: ZO
Termín: 31. 12. 2008
24) Opravu usnesení z 12. VZ ZO Stará Paka ze dne 21. 2. 2008
bod 11 písm. f) prodej st. parcely č. 57/2 o výměře 37 m2 v
k.ú. Karlov u Roškopova paní Janě Kovalské a Zdeňkovi
Mařasovi za kupní cenu 3033,- Kč
Zodpovídá: ZO
Termín: 31. 12. 2008
25) Finanční příspěvek Lázeňskému mikroregionu na rok 2009
ve výši 16 200,- Kč.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
26) Podíl obce Stará Paka na zpracování žádosti o dotaci
v rámci LM firmou Optimus Consult a Invest ve výši
16 792,- Kč.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
27) Sponzorský dar od firmy MAJI GROUP s.r.o., Dělnická 54,
Praha 7 v částce 50 000,- Kč na zřízení plynové přípojky
na fotbalovém hřišti ve Staré Pace.
Zodpovídá: ZO
Termín: 31. 12. 2008
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28) Žádost o grant z ministerstva kultury pro místní knihovnu
Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: 31. 1. 2009
29) Výpověď nájmu bytu č. 6 v 1. NP na ulici U Továrny, dům
čp 184 v obci Stará Paka bez přivolení soudu.
Zodpovídá: ZO
Termín: 31. 12. 2008

16) Poděkování paní ředitelky M. Ptáčkové za spolupráci MŠ
a Obecního úřadu.
17) Poděkovaní ředitele Mgr. P. Antoše za spolupráci ZŠ
a Obecního úřadu.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce
Stará Paka

ZO neschvaluje:
1)

Žádost o finanční příspěvek ke 150. letům výročí železnice.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně

ZO bere na vědomí:
1)

Kontrolu usnesení z 16. veřejného zasedání ZO

2)

Zprávu paní starostky o výsledku dílčího auditu obce bez
závažných chyb a nedostatků.

3)

Zprávu paní starostky o průběhu výběrového řízení na
zasíťování lokality Záduška.

4)

Zprávu paní starostky o proběhlé kontrole lesů v majetku
obce provedené Českou inspekcí životního prostředí bez
závad a nedostatků.

5)

Zprávu pana místostarosty o regionálním operačním programu (výstavba rozhlasu a včasného varování obyvatelstva
a další akce).

6)

Informaci pana místostarosty o autobusových zastávkách,
obecních vývěskách a úřední desce – dotace z programu
Obnova venkova.

7)

Informaci pana místostarosty o odpadech a navýšení částek
za vývoz na rok 2009 od svozových firem.

8)

Informaci pana místostarosty o autobusových spojích a odpovědi dopr. firmy Oredo o vzdálenosti mezi zastávkami.

9)

Informaci paní starostky o její nominaci ve výboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a kulturního výboru v
rámci krajského zastupitelstva.

10) Informaci paní starostky o snaze zajistit zubního lékaře na
zubním středisku ve Staré Pace.
11) Připomínku p. Frýby o vývozu plastů z kontejnerů tříděného
odpadu a dotaz na údržbu komunikací ul. Revoluční a U
Splavu.
12) Dotaz p. Válka na sníženou rychlost na komunikaci Revoluční ve Staré Pace.
13) Připomínku pana Ing. Červeného na místní spoje – zvážení
okružní trasy po přilehlých obcích.
14) Informaci předsedy kontrolního výboru pana Ing. Červeného o nakládání s odpady právnickými osobami vznikajícími
při jejich podnikatelské činnosti a návrh na uzavření smluv
s některými podnikateli, kteří uspokojivě neprokázali likvidaci odpadů.
15)

Informaci o součinnosti finančního a kontrolního výboru
při posuzování čerpání dotací poskytovaných neziskovým
organizacím na účel činnosti a připomínku p. Dlaboly na
doplnění pravidel pro přidělování dotací.

Vážení spoluobčané,
nastalo zimní období a s ním souvisí
i zimní údržba naší obce.
Vyzýváme Vás, abyste ve vlastním
zájmu
umožnili
zkvalitnění
a
urychlení protahování sněhu tím,
že svá auta nebudete nechávat na
chodnících a komunikacích.
V případě neuposlechnutí nebude
možné daný úsek protáhnout. Tím
bude značně omezena sjízdnost dané
komunikace a zároveň zabráněno
likvidaci odpadů v naší obci.
V případě neuposlechnutí této výzvy
nebude brán zřetel na případné
reklamace zimní údržby.
Děkujeme za pochopení!
Věra Hlostová
starosta
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okrsek č. 1 - STARÁ PAKA
Počet voličů

667

Počet vydaných obálek:

286

43,27 %

Počet odevzdaných obálek

286

43,27 %

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

283

98,95 %

str.č..

poč. hlasů

v%

1.

KSČM

35

12,36

3.

SNK

5

1,76

7.

Volba pro kraj

4

1,41

13.

Nezávislí

7

2,47

18.

Strana zelených

2

0,70

32.

Strana zdravého rozumu

7

2,47

37.

SDŽ

3

1,06

42.

Volte pravý blok…

1

0,35

47.

ODS

115

40,63

48.

ČSSD

80

28,26

50.

Koalice pro Král.kraj

20

7,06

53.

DS

4

1,41

Preferenční hlasy:
1.

KSČM

Vl. Dlab - 4, T. Šormová - 1, Otakar Ruml - 9, Fr. Vrabec - 1, L. Trkalová - 3, V. Dobeš - 3, Fr. Rázl - 1,
A. Kapucián - 1, M. Novák - 1, Z. Jirásek - 1

3.

SNK

H. Dohnálek - 1, Zd. Kraus - 1, H. Štěrbová - 1

7.

Volba pro kraj

I. Vodochodský - 2, J. Jiřička - 2, Zd. Ouzký - 3

18. SZ

L. Tomešová - 1, Z. Pitříková - 1, A. Fechtnerová - 1, H. Kuželová - 1

32. Strana ZR

M. Voda - 5, M. Pánek - 2, M. Rousek - 2, Fr. Hrdý - 4, J. Matouš - 1, J. Crha - 3

47. ODS

P. Bradík - 9, Petr Kuřík - 37, J. Vambera - 2, L. Mojžíš - 2, Mil. Plass - 3, Věra Hlostová - 77, J. Bém - 3,
J. Šimurda - 1, J. Michálek - 2, M. Behan - 1, M. Puš - 5, B. Zeman - 3, M. Pohnerová - 2, K. Vávra - 2,
L. Brykner - 1, L. Růžičková - 1, M. Trnovská - 1, P. Kmoch - 1, P. Škopová - 1, P. Hejn - 1, K. Kalinová - 1

48. ČSSD

L. Franc - 7, J. Nosek - 4, J. Ješina - 4, J. Táborský - 5, J. Třešňáková - 3, P. Luska - 2, Vl. Dryml - 15,
M. Slodičák - 2, K. Janeček - 1, J. Šolc - 2, M. Pozděková - 1, D. Loudová - 1

50. Koalice pro J. Veselý - 3, J. Jirásko - 8, J. Stejskal - 1, M. Uchytil - 1, St. Tlášek - 2, J. Hanuš - 2, J. Janečková - 1,
Král. kraj
M. Vitvar - 5, H. Hejtmanová - 1

okrsek č. 2 - STARÁ PAKA
Počet voličů

518

Počet vydaných obálek:

287

55,41 %

Počet odevzdaných obálek

287

55,41 %

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

280

97,56 %

str.č..

poč. hlasů

v%

1.

KSČM

28

10,00

3.

SNK

5

1,78

7.

Volba pro kraj

4

1,42

18.

Strana zelených

2

0,71

5

32.

Strana zdravého rozumu

10

3,57

33.

SDŽ

3

1,07

42.

Volte pravý blok...

5

1,78

47.

ODS

128

45,71

48.

ČSSD

73

26,07

50.

Koalice pro Král.kraj

17

6,07

53.

DS

5

1,78

Preferenční hlasy:
1.

KSČM

Vl. Dlab - 3, Otakar Ruml - 9, Fr. Vrabec - 1, Věra Žižková - 1, Lenka Tikalová - 1, V. Dobeš - 1,
H. Haláček - 4, L. Štěpán - 1, T. Lankašová - 1

3.

SNK

Martina Bělková - 2

7.

Volba pro kraj

I. Vodochodský - 1

32. Strana ZR

A. Filipová - 1, V. Crha - 1, M. Voda - 1, M. Herclík - 1, J.Dufek - 1, M. Pánek - 2, Fr. Hrdý - 1, J. Crha - 2,
J. Krejčí - 1

37. SDŽ

J. Morávek - 1, M. Ferklová - 1, L. Ottmarová - 1

47. ODS

P. Bradík - 28, Petr Kuřík - 35, J. Vambera - 1, V. Záleský - 1, Mil. Plass - 2, Věra Hlostová - 79, J. Bém - 1,
J. Šimurda - 1, J. Michálek - 2, J. Winter - 1, M. Puš - 10, B. Zeman - 2, M. Pohnerová - 2, K. Vávra - 2, L.
Brykner - 3, O. Voráček - 2, Michal Vašek - 2, Zd. Kadidlo - 1

48. ČSSD

L. Franc - 2, J. Nosek - 1, J. Ješina - 1, J. Táborský - 2, J. Třešňáková - 1, J. Tippner - 1, Vl. Dryml - 11,
J. Štěpán - 1, R. Jireš - 1, A. Gonák - 1, K. Janeček - 2, J. Šolc - 1, K. Talavašková - 1, V. Tomáš - 1,
Zd. Šándorová - 1, P. Žďánský - 1, D. Loudová - 1, R. Stolinová - 1, O. Jiroutová - 1, A. Mrštinová - 1

50. Koalice pro J. Veselý - 1, J. Jirásko - 4, J. Stejskal - 1, K. Klíma - 1, M. Uchytil - 1, M. Bičiště - 1, J. Hanuš - 1,
Král. kraj
J. Janečková - 1, M. Vitvar - 2, M. Kubínová - 1

okrsek č. 5 - BRDO, KRSMOL
Počet voličů

148

Počet vydaných obálek:

65

43,92 %

Počet odevzdaných obálek

64

43,24 %

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

64

100,00 %

Z celkového počtu zapsaných voličů tj. 148 je 39 voličů z Krsmole, z toho se dostavilo volit 23 voličů.
str.č..

poč. hlasů

v%

1.

KSČM

6

9,37

3.

SNK

1

1,56

42.

Volte pravý blok...

2

3,12

47.

ODS

19

29,68

48.

ČSSD

26

40,62

50.

Koalice pro Král. kraj

10

15,62

Preferenční hlasy:
1.

KSČM

Vl. Dlab - 1, Otakar Ruml - 1, V. Dobeš - 1, H. Haláček - 1

47. ODS

P. Bradík - 1, Petr Kuřík - 8, Mil. Plass - 2, Věra Hlostová - 13, L. Růžičková - 1, M. Puš - 1, M. Trnovská - 1,
Mgr. B. Zeman - 2, M. Franková - 1, Martin Mečíř - 1, Old. Čtvrtečka - 1, Michal Vašek - 1

48. ČSSD

L. Franc - 1, J. Táborský - 2, J. Třešňáková - 1, J. Tippner - 3, Vl. Dryml - 3, J. Štěpán - 1, O. Kalenda - 2,
D. Loudová - 2

50. Koalice
pro Král. kraj

J. Veselý - 1, Jar. Jirásko - 2, M. Bičiště - 1, M. Vitvar - 3, H. Hejtmanová - 3
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okrsek č. 4 - ÚSTÍ U ST. PAKY
Počet voličů

148

Počet vydaných obálek:

60

40,54 %

Počet odevzdaných obálek

60

40,54 %

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

60

100,00 %

str.č..

poč. hlasů

v%

1.

KSČM

9

15,00

3.

SNK

2

3,33

18.

Strana zelených

2

3,33

37.

SDŽ

1

1,66

42.

Volte pravý blok

5

8,33

47.

ODS

20

33,33

48.

ČSSD

14

23,33

50.

Koalice pro Král. kraj

4

6,66

53.

DS

3

5,00

Preferenční hlasy:
1.

KSČM

Vl. Dlab - 1, O. Ruml - 1, Z. Hladík - 1, M. Novák - 1

18. Strana zelených

St. Penc - 1

42. Volte pravý blok...

P. Lukáček -3, E. Matysková - 3, L. Šírlo - 3

47. ODS

P. Bradík - 1, Petr Kuřík - 6, Věra Hlostová - 13, M. Puš - 2, P. Škopová - 2, L. Brykner - 1,
K. Kalinová - 1, Zd. Šandera - 1

48. ČSSD

J. Třešňáková - 1, Vl. Dryml - 2, Vl. Friml - 1, V. Tomáš - 1, O. Kalenda - 1

50. Koalice pro Kr. kraj

J. Veselý - 1

53. DS

I. Šrotýř - 2

okrsek č. 3 - Roškopov, Karlov
Počet voličů

176

Počet vydaných obálek:

90

51,14 %

Počet odevzdaných obálek

90

51,14 %

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

88

97,78 %

Z celkového počtu zapsaných voličů tj. 176 je 36 voličů z Karlova, z toho se dostavilo volit 15 voličů.
str.č..

poč. hlasů

v%

1.

KSČM

14

15,90

3.

SNK

1

1,13

18.

Strana zelených

1

1,13

32.

Strana zdravého rozumu

1

1,13

42.

Volte pravý blok

4

4,54

47.

ODS

42

47,72

48.

ČSSD

16

18,18

50.

Koalice pro Král. kraj

9

10,22

Preferenční hlasy:
1.

KSČM

Vl. Dlab - 5, T. Šormová - 3, J. Lukášek - 1, O. Ruml - 4, J. Gangur - 2, A. Havrda - 1, V. Žižková - 1,
V. Dobeš - 3, Jar. Ondráček - 1, J. Vaník - 1, H. Haláček - 1, M. Novák - 1

18. Strana zelených

St. Penc - 1

47. ODS

P. Bradík - 6, Petr Kuřík - 9, J. Vambera - 3, M. Plass - 3, Věra Hlostová - 28, M. Beran - 1, M. Michálek
- 2, L. Kubec - 1, M. Puš - 1, B. Zeman - 1, V. Bartošová - 2, Ond. Voráček - 2, Michal Vašek - 2
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48. ČSSD

J. Táborský - 2, J. Třešňáková - 4, L. Hübsch - 2, J. Tippner - 2, Vl. Dryml - 5, J. Štěpán - 1,
K. Janeček - 1, O. Kalenda - 1, K. Talavašková - 1

50. Koalice pro Kr. kraj

J. Veselý - 2, J. Jirásko - 2, J. Stejskal - 2, Vl. Derner - 2, M. Uchytil - 1, M. Bičiště - 2, J. Hanuš - 2,
M. Vitvar - 2, J. Bušák - 1, H. Hejtmanová - 1

STARÁ PAKA celkem
Počet voličů

1651

Počet vydaných obálek:

788

47,73 %

Počet odevzdaných obálek

787

47,66 %

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

775

98,48 %

str.č..

poč. hlasů

v%

1.

KSČM

92

11,87

3.

SNK

14

1,80

7.

Volba pro kraj

8

1,03

13.

Nezávislí

7

0,90

18.

Strana zelených

7

0,90

32.

Strana zdravého rozumu

18

2,32

37.

SDŽ

7

0,90

42.

Volte pravý blok…

17

2,19

47.

ODS

324

41,80

48.

ČSSD

209

26,96

50.

Koalice pro Král.kraj

60

7,74

53.

DS

12

1,54
Zpracovala: Věra Hlostová

Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok, i letos probíhala Tříkrálová sbírka na území
obce Stará Paka. Vybrané peníze se z 65 % vrátí do oblasti a bude
se z nich částečně financovat provoz Charitní pečovatelské služby
v Kopidlně, Libáni a Vysokém Veselí a částečně provoz Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Exit. Zbylá část peněz je rozdělena
mezi Diecézní charitu Hradec Králové a Charitu česká republika,
které z nich financují humanitární pomoci po celém světě, projekt
„Adopce na dálku“ a další humanitárně sociální projekty.
A kolik se vybralo? Občané přispěli částkou 15 851,- Kč a všem,
kteří se na této částce jakkoliv podíleli, patří velké poděkování.
Věra Hlostová
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ODPADY V OBCI V ROCE 2009
I přesto, že svozová firma – Severočeské komunální
služby Jablonec nad Nisou – pro rok 2009 navyšuje některé
položky týkající se svozu odpadů v naší obci, zastupitelstvo
obce rozhodlo poplatek pro rok 2009 zachovat ve výši 450,Kč tak, jako tomu bylo ve dvou předchozích letech.
SKS navyšují cenu za uložení odpadů na skládku o
100,- Kč na 1 tunu, cenu za pronájem nádob na směsný
komunální odpad, cenu výsypu nádob na směsný komunální odpad o 100,- Kč na 1 tunu a cenu pytlů na směsný
komunální odpad na 52,- Kč vč. DPH objem 110 l a 27,- Kč
vč. DPH objem 60 l. Již tento krátký výčet by měl nutit
obec zvýšit i samotný poplatek pro občany. Proč tomu tak
není, se pokusím vysvětlit následně.
V novele zákona o dani z přidané hodnoty, která vyšla
pod číslem 302/2008 Sbírky, se v části seznamu služeb
podléhající snížené sazbě – tj. 9 % DPH, objevuje i sběr
a přeprava komunálního odpadu, což je pro obec jedna z
nejvyšších nákladových položek vůči svozové firmě. Právě
zde by mělo dojít ke snížení těchto nákladů o 10% od 1.
1. 2009 (na vysvětlení - dosud u těchto položek platila 19
% DPH).
Další položkou, která by měla kladně ovlivnit výši
nákladů na odpady je zpětná úhrada od firmy EKOKOM,
která obcím platí za objem tříděného odpadu, který je
svezen v jednotlivých čtvrtletích v roce. Jedná se o papír,
sklo – bílé a barevné, plastové lahve od nápojů, na které
jsou v obci vyčleněna místa, kde jsou umístěny příslušně
barevné kontejnery na tyto tříděné odpady. Pro pořádek
připomínám – modrý na čistý papír a karton, žlutý na PET
lahve od nápojů, barevné zvony na smíšené sklo a 2 bílé
zvony na sklo čiré (tyto jsou umístěny u čp. 379-381 v
Revoluční ulici – tj. bytovky naproti škole a na místě pro
tříděný odpad u KD v Roškopově). Proč tato dvě místa
zmiňuji? Protože stále se u nás vyskytují lidé, kteří nerozeznají bílou či čirou lahev od barevné a do těchto nádob
na čiré sklo hází sklo barevné. Tím dochází v konečné fázi
ke znehodnocování obsahu nádob a obec nemůže zpětně
obdržet odměnu, která by náležela za sklo čiré, ale tato je
úměrně krácena právě z důvodu zmíněného znehodnocení.
A to zde hovořím pouze o skle. Nechci rozebírat obsahy
ostatních komodit – tj. papíru či PET lahví, ty samy o sobě
vypovídají o “kulturnosti” našich spoluobčanů. Zmiňuji se
o tom ze široka proto, že za rok 2005 naše obec obdržela
od EKOKOMU částku 50.338,- Kč a za rok 2008 již
104.407,- Kč. A zde je ta šance, pokud lidé pochopí smysl
třídění odpadu, na získání vyšší finanční částky zpět, než
tomu bylo dosud.
Pokud se podívám na výsledky Sběrného dvora Přibyslav, kam naši občané mají možnost zdarma uložit
velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (nádoby od
barev, olejů, pneumatiky, televizory, chladničky, mrazničky apod.), mohu konstatovat, že se situace ve druhém
roce funkčnosti smlouvy zlepšuje a smysl tohoto sběrného
dvora začíná fungovat v tom, že se zmíněné druhy odpadů
již nevyskytují na divokých skládkách poblíž cest a lesů,
tak jak tomu bývalo zvykem.
Co nás však v uplynulém roce nemile překvapilo, bylo
množství poškozených nádob na odpady (vesměs utržená
víka) “po nočních nájezdech nenechavců”, počet odcize-

ných nádob či nádob, které byly zapáleny, a tím zničeny.
Jednalo se celkem o 14 nádob a celková škoda, která vznikla
svozové firmě, byla vyčíslena na téměř 36.000,- Kč. Bohužel viník nebyl zjištěn ani v jednom případě, a tak škoda
jde na účet nás všech.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval
vedení Masarykovy základní školy ve Staré Pace, kde se
tyto myšlenky o odpadech snaží vštěpovat dětem školního
věku a věřím tomu, že i těmto dětem se podaří přenést informace do svých rodin a stav v otázce třídění odpadů se
v naší obci podaří zlepšovat i v roce letošním.
Za obec Stará Paka
Jiří Knap, místostarosta

Poplatek z odpadů
Na základě zákona č.185/2001Sb. v souladu s
vyhláškou č. 1/2003 (viz. vyhlášky obce) obce
Stará Paka má každý občan s trvalým pobytem na území obce Stará Paka a každý majitel
nemovitosti určené k rekreačním účelům v k.ú.
Stará Paka a okolních obcích povinnost zaplatit
poplatek za odpady ve výši:
trvalý pobyt za osobu na rok - 450,- Kč
za rekreační objekt na rok - 450,- Kč

Občané mohou uplatňovat následující
slevy:

50% - student, který je umístěn v ubytovacím zařízení školy (doložit potvrzení o
ubytování)
100% - za občana žijícího dlouhodobě v cizině, umístěného dlouhodobě v zdravotním
zařízení, v nápravném zařízení (doložit čestné prohlášení nebo potvrzení o umístění)
100% - jestliže majitel rekr. objektu doloží
čestné prohlášení, že objekt dlouhodobě
neslouží k rekreačnímu účelu

Poplatek se platí ročně vždy do 15. 3. běžného roku. V případě platby nad 700,- Kč možno
částku rozložit na dvě splátky, a to do 15. 3 a
15. 9.
Poplatek mohou občané hradit na pokladně
OÚ Stará Paka, složenkou nebo převodem
z účtu (po konzultaci s pokladní a přidělení
variabilního symbolu)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
WEBOVÉ STRÁNKY OBCE STARÁ PAKA
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s obsahem internetových stránek naší obce Stará
Paka. Od ledna letošního roku došlo ke změně ve vzhledu
těchto stránek, resp. jejich úvodní strany a nabídky. Byl vytvořen snadnější přístup k jednotlivým částem jejich obsahu a
zpřehlednění jednotlivých stran. Na těchto stránkách obce se
můžete dozvědět vše potřebné o celkovém dění v naší obci, od
údajů o obecním úřadu, jeho pracovnících, složení zastupitelů,
úředních hodinách, vyhláškách obce, úřední desce, přes zápisy
z pracovních jednání zastupitelstva obce a přijatých usnesení z
veřejných zasedání zastupitelstva obce po informace ze školství,
o místní knihovně, historii obce. Naleznete zde seznam firem,
osob samostatně výdělečně činných a prodejen působících ve
Staré Pace a obcích přináležejících, včetně telefonického či
elektronického spojení s nimi. Dočtete se i o sportu ve Staré
Pace a jeho aktualitách, samostatné sekce má kopaná a oddíl
lyžování.
Byli bychom velice rádi a potěšilo by nás, kdyby si tyto stránky přečetlo i více lidí, než tomu bylo dosud. V žádném případě
to není nabádání k domácímu lenošení u počítače, naopak je
to moderní forma současné doby, jak získat rychle potřebnou
informaci bez zbytečného docházení či telefonování na obecní
úřad. Informace na těchto stránkách jsou určeny pro širokou
veřejnost.
Budeme rádi za Vaše připomínky k těmto internetovým
stránkám, jejich obsahu, co tam postrádáte a chtěli byste zlepšit či přidat. Pro tuto korespondenci můžete použít e-mail obce
– tj. ou@starapaka.cz nebo přímo adresu pracovníka, který v
současné době obecní webové stránky tvoří a obhospodařuje
a tím je Jiří Knap ml., jeho e-mailová adresa je:
Knap.Ji@gmail.com.
Věříme, že internetových stránek obce využijete pro vlastní
potřebu kontaktu s Obecním úřadem či pro informovanost o
aktuálním dění v obci Stará Paka a v částech k obci přináležejících.
Jiří Knap

Vánoční dárek
V minulém roce byla obcí Stará Paka na Brdě instalována nová autobusová zastávka.
Místní občané namítali, že je zastávka malá a nedostatečně je chrání při čekání na autobusový spoj před deštěm či sněhem
a větrem. S návrhem, jak tuto situaci vyřešit, přišel místní truhlář pan Josef Mühl a nabídl se, že pokud obec zaplatí materiál,
práci na této autobusové zastávce sponzorsky provede. Domluvil se s panem Vanclem, který vlastní na Brdě zámečnickou
dílnu, a ten taktéž přislíbil sponzorskou pomoc.
Nakonec se Brdským občanům jako vánoční dárek objevila zbrusu nová autobusová zastávka dva dny před Štědrým dnem.
Obec Stará Paka děkuje původním dvěma sponzorům, panu Josefu Mühlovi a Miroslavu Vanclovi, ale ještě navíc se na tom,
aby zastávka mohla sloužit občanům, podíleli: pan Vladimír Brendl-pokrytí střešní krytinou, okapy a žlábky provedla firma
Horsuk z Nové Paky. Původní aut. zastávka byla přemístěna na stanoviště do Zápřičnice za přispění techniky Agrochov na
Brdě.
Všem, kteří věnovali čas pro dobrou věc, ještě jednou obec Stará Paka děkuje.
Věra Hlostová
starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Týden po krajských volbách, 25. 10. 2008 se v zasedací
místnosti obecního úřadu konala malá slavnost – přivítali
jsme 4 nová miminka.
Děti Péťa Kohút, Barborka Mühlová, Pavlínka
Lacinová a Kačenka Vítová se oficiálně staly nejmladšími občánky Staré Paky. Po krásném kulturním vystoupení
dětí ze základní školy se rodiče podepsali do kroniky, pan
fotograf Pokorný mrňousky zvěčnil v kolébce a na závěr
jsme si všichni společně připili na zdraví.
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ŠKOLA
Projektové vyučování v základní škole

Sport ve škole

Multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální
výchova, výchova k myšlení v globálních souvislostech a sociální výchova, k nim přidáme znalosti o Africe a vše vložíme
do velkého kotle. Okořeníme kompetencemi k řešení problémů,
kompetencemi komunikativními, pracovními a dalšími dle vlastní
chuti. Zamícháme, zpracujeme. A výsledek? Projekt “Afrika”.
Probíhal v naší základní škole průběžně v říjnu a vyvrcholil
16. října. Představil nám černou Afriku jako barevnou. Kontinent
plný kontrastů. Afrika je ráj zvířat, bohatá studnice různých stylů
hudby a tanců v protikladu s nejtíživějšími africkými problémy
– hladem, nemocemi, bídou.
Žáci získávali poznatky v rámci jednotlivých předmětů, při
exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové, do Muzea Emila Holuba v
Holicích. Pracovali rozděleni do jednotlivých pracovních dílen
podle svých zájmů. Vyhledávali informace na internetu, v encyklopediích, v cestopisných publikacích.
16. října přijel do školy pan František Krampota, pracovník
sdružení pomáhajícího opuštěným a nemocným dětem v Ugandě.
Jeho zajímavé vypravování doplněné řadou diapozitivů na žáky
velmi zapůsobilo.
Pak žáci prezentovali ostatním spolužákům a učitelům
výsledky své práce. Zazněly referáty o africké přírodě, o jejích
krásách i jejím ničení, o problémech se získáváním pitné vody,
o problematice onemocnění AIDS, o etnických konfliktech, o
českých cestovatelích v Africe, o úspěšných afrických sportovcích – běžcích. Jiná skupina zajímavým způsobem zpracovala
africké hudební nástroje a předvedla ukázku afrických rytmů.
Prezentaci zakončil dramatický kroužek ukázkou afrického
folklóru a tance.
Z výtvarných prací byla uspořádána koncem října výstava
v místní knihovně. V rámci projektu žáci ušili v jedné z pracovních dílen 22 panenek, které budou poskytnuty Českému výboru
UNICEF . Jejich prodejem se získají prostředky na nákup očkovacích látek pro africké děti. Tvůrci panenek se také rozhodli jednu
panenku adoptovat a uspořádali mezi dětmi dobrovolnou sbírku
na nákup jedné očkovací dávky. Během projektu ve škole i v
knihovně probíhala sbírka nepoužívaných brýlí. 136 kusů brýlí
bylo odesláno na oční kliniku do Prahy a odtud do Afriky. Všem
dárcům děkujeme. Pokud se i vy chcete zapojit do pomoci Africe,
podívejte se na www.unicef.cz a kupte si panenku.

Každý dobře ví, že pohyb patří k životu. A v dětství to platí
dvojnásob. Proto se žáci naší školy pravidelně účastní nejrůznějších sportovních soutěží během celého školního roku. Účast
na přespolním běhu v Nové Pace patřila mezi první soutěže.
Dále následovalo okrskové kolo v minifotbale organizované naší
školou 21. 10. 2008. Zde naši fotbalisté získali 6. místo.
Dne 12. 11. 2008 se v tělocvičně staropacké školy konalo
okresní kolo ve stolním tenisu dívek. Třetí místo a bronzový
pohár jistě potěšil. Hned druhý den, tedy 13. 11. 2008, se tamtéž
utkali i hoši, tentokrát se umístili na 6. místě.
21. 11. 2008 se družstva chlapců i dívek vydala do Nové
Paky na florbal a oba týmy přivezly diplom za 4. místo.
Nečekaný úspěch sklidila účast na soutěži opět ve florbalu,
tentokrát pořádaná v rámci soutěží Lázeňského mikroregionu dne
4. 12. 2008. Dívky i chlapci přivezli kromě diplomů i poháry:
dívky za 1. a chlapci za 2. místo.
Šestí v pořadí skončili naši žáci na halové kopané v ZŠ Lázně
Bělohrad dne 12. 12. 2008.
Za vzornou reprezentaci školy patří všem zúčastněným
sportovcům velký dík.
Jitka Dolenská

Projekt Afrika
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REJ SKŘÍTKŮ 2008

14. 11. 2008 se konala ve Staré Pace velká událost. Do
školní tělocvičny zavítali lesní mužíci, víly, divoženky,
strašidélka a jiné nadpozemské bytosti, aby se zúčastnili
Reje skřítků a oslavili tak krásy podzimu. Každoročně je
sem přiláká bohatý program a vůbec možnost předvést se
ostatním v celé své kráse.

Tu měli možnost stavět na odiv hned po úvodním slovu
pořadatelů – devátého ročníku – při přehlídce, během níž
byly vyhodnoceny nejoriginálnější pohádkové modely pro
rok 2008. Následovalo několik společných her, například
tanec v párech s nafukovacími balónky nebo židličky. Poté
měly nejmladší ročníky prostor k vyřádění se na malé diskotéce a později nechybělo ani množství pestrých soutěží
pro jednotlivce. Program pro nejmenší byl zakončen tradičním lampiónovým průvodem po Staré Pace.
Jakmile zhasla jejich světélka, vypukla velká diskotéka.
Dýdžejové dostali 2. stupeň tak do varu, že se nechtělo
nikomu končit! Všichni si ale odreagování po náročných
přípravách na toto nezapomenutelné odpoledne zasloužili.
Především deváťáci měli na starosti prodej lístků, výzdobu,
nákup odměn (neboť skřítci, jak se ví, jsou velmi soutěživí
tvorové), přípravu her a tak dále.
Jak se jim to vše podařilo, to by měli posoudit sami
skřítci. Ti se ovšem ještě před interview rozprchli zpátky
do staropackých lesů a skal, a tak nám nezbývá, než se
domnívat dle jejich rozzářených tváří a hlasitého smíchu
rozléhajícího se tělocvičnou, že se jim u nás líbilo a že se
k nám příští rok opět rádi podívají.
Petra Šimerdová

“Vánoční konkurz” se žáky ZŠ Stará Paka
Tak jak se stalo na staropacké škole již tradicí, i letos
si žáci naší školy připravili v adventním období pro rodiče a spoluobčany vánoční vystoupení s názvem “Vánoční
konkurz”.
Žáci čtvrté třídy pod vedením p. učitelky J. Bartošové
nacvičili pásmo zimních a vánočních písniček, koled i básniček, které doplnili také hrou na flétny. S tímto pásmem
jistě potěšili 15. 12. 2008 spoluobčany na Brdě a o den
později i důchodce ve Staré Pace.
To, že Santa Klaus může být unaven a potřebuje odjet na dovolenou, se mohli rodiče a veřejnost dozvědět
z vystoupení dramatického kroužku “Vánoční konkurz”
pod vedením p. učitelky J. Kuželové. Také pěvecký sbor
s p. učitelkou S. Stuchlíkovou a p. učitelkou L. Novotnou
zazpíval “čertovské písničky”, vánoční písně a koledy
doplněné hezkými básničkami a hrou na flétny.
Tato vystoupení se pro rodiče a veřejnost konala ve
středu 17. 12. 2008 v tělocvičně základní školy a o den později v kulturním domě v Levínské Olešnici. Žáci i učitelé
nacvičovali svá vystoupení s velkým nadšením, radostí a
láskou a jistě se jim to vše podařilo v předvánoční atmosféře předat dál.
Pěkným dárkem se také navzájem podarovali žáci základní školy a členové sdružení “Sportem proti bariérám”
– Český ráj. Někteří jejich členové navštívili 19. 12. 2008
základní školu a strávili spolu s žáky a učiteli zajímavé
dopoledne. Nejprve zhlédli celé vánoční vystoupení a
potom jejich dvě družstva kuželkářů nastoupila proti šesti
družstvům školáků. Všichni soutěžili s velkým zaujetím,
ale přesto tentokrát věděli, že vůbec nezáleží na tom, kdo
vyhraje, ale na tom, že je všem společně dobře. Všichni se
dohodli, že podobné akce zopakují co nejdříve.
Jana Bartošová
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V naší školní družině mohou děti zajímavě a aktivně trávit
volný čas po vyučování.
Při práci v družině uplatňují především svoji fantazii, zručnost a znalosti. Snažíme se u nich podporovat zdravou soutěživost, upevňujeme vztahy mezi nimi a nechybí ani osvojování si
zásad slušného chování.
Tak jako všichni lidé kolem nás, i my ve školní družině jsme
se na nadcházející vánoční svátky pečlivě připravovali.
Veškerá činnost v prosinci byla věnována vánoční tematice. Nejvíce času jsme zaměřili na výtvarně – pracovní činnosti.
Vyráběli jsme různá vánoční přáníčka, ozdobné skleničky jako
svícny pro své nejbližší, adventní věnec. Připomněli si zvyklosti
spojené s tradicí sv. Barbory a adventu, četli vánoční příběhy a
pohádky. Družinu i školní chodbu jsme vyzdobili vánočními a
zimními motivy, které jsme sami vyrobili. Nezapomněli jsme
ani na Mikuláše a jeho pomocníky, a abychom věděli, kolik dní
nám ještě zbývá do Vánoc, vyrobili jsme si adventní kalendář v
podobě tučňáků s dárky.
Každý týden adventu jsme se všichni sešli u stolku v kruhu
u zapálené svíčky adventního věnce, povídali si, poslouchali a
zpívali koledy. Seznámili se a prakticky si vyzkoušeli některé
štědrovečerní zvyky – hrníčkové kouzlo, krájení jablíčka, házení
botou a pouštění ořechových lodiček.
Poslední předvánoční týden jsme prožívali v duchu vánoční
nadílky. Konečně nastal den, na který jsme se všichni moc těšili.
Ježíšek byl opravdu štědrý, a tak jsme mu s chutí zazpívali koledy. Pod stromečkem, který jsme vlastnoručně ozdobili, jsme
našli mnoho společenských her, hračky pro chlapce i děvčata,
ale i sportovní náčiní, které využijeme na jaře na terase za ško-

lou. Po nadílce jsme si s chutí pochutnali na cukroví, které bylo
vynikající. Tímto bychom chtěli všem maminkám a babičkám
poděkovat za sladké vánoční pohoštění.
Čtvrteční odpoledne jsme vyrazili do lesa Záduška obdarovat
zvířátka. Zavěsili jsme na smrček jablíčka, kukuřice a mrkve. V
lednu znovu zavítáme do lesa zjistit, jestli zvířátka náš stromeček
našla a pochutnala si.
Poslední školní den před Vánocemi jsme na přání dětí zhlédli
vánoční pohádku. Prosinec byl pro školní družinu krátký, ale
zato náročný. Přesto si myslím, že jsme si vánoční atmosféru
dokázali vytvořit.
Přejeme Vám všem krásný rok 2009!
Markéta Fléglová

ŠKOLKA

Podzim v Beruškové třídě
Tak jsme se zase sešli po prázdninách. Nejen staří známí
kamarádi z naší třídy, ale i úplně nové děti, které k nám přešly
ze Sedmikrásky, anebo do naší mateřské školy začaly chodit
teprve od tohoto září.
Abychom se všichni dobře navzájem poznali i mimo mateřskou školu, vyjeli jsme si jednu podzimní sobotu na společný
výlet. Už po sedmé hodině ráno se na staropackém nádraží sešlo
21 dětí se svými maminkami, tatínky nebo i dědečky a babičkami.
Cestovali jsme vlakem do Líšného. Odtud jsme pak pokračovali
pěšky na Malou Skálu. Zde jsme absolvovali výstup na vyhlídku
Pantheon. Byl to krásný pohled na podzimně zbarvenou krajinu
Českého ráje! Poté jsme pokračovali na skalní hrad Vranov. Někteří odvážlivci z řad rodičů s dětmi vystoupali až téměř nahoru
ke křížku. Plni zážitků a krásně unaveni jsme se vrátili domů až
v odpoledních hodinách.
Další výlet s Beruškovou třídou jsme absolvovali už bez
rodičů. Navštívili jsme své kamarády v mateřské škole Lvíček v
Lomnici nad Popelkou. Tam jsme si nejen pohráli v prostorách
mateřské školy s novými kamarády, ale také jsme důkladně
prověřili jejich velmi pěkné průlezky na zahradě.
S podzimem jsme se potom rozloučili Slavností podzimních
skřítků. Maminky připravily dětem velmi pěkné kostýmy. V nich
jsme se vypravili na zahradu mateřské školy, kde jsme plnili
různé “skřítčí” soutěže, potom si pekli vuřty a nakonec uzamkli
zahradu před zimou velikým klíčem. Už se těšíme, až ji na jaře
zase odemkneme.
Ale naše “Berušky” rozhodně přes zimu spát nebudou. Už
vymýšlíme společně další překvapení. Ale o tom zas až někdy
příště.
Lenka Typltová
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ODPOLEDNE SE STRAŠIDLY
Podzimní odpoledne se strašidly prožily děti a rodiče Sluníčkové třídy v mateřské škole. Z velikých dýní, které pro nás
obstaral pan Libor Doubek, děti se svými maminkami vyřezávaly
a vykrajovaly různé příšerky, strašidýlka a čertíky. Večer se pak
všechny dýně proměnily v ohnivé mužíky, to když jsme v nich
před MŠ zapálili svíčky. Pohled to byl opravdu pěkný a děti z
nich měly velkou radost.
Všem se společně strávené odpoledne líbilo.
Věra Šilhánová

MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ
První prosincovou středu jsme s maminkami pro děti připravily Mikulášské cvičení. Zúčastnilo se 17 čertíků, čertic a
andílků /viz fotografie/.
Pokud máte zájem, každou středu od 17 do 18 hodin si
můžete přijít s námi pohrát a zacvičit do školy.
Přejeme Vám do nového roku 2009 hodně zdraví.
Romana Doubková
a maminky s dětmi

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ROŠKOPOVĚ
Poslední víkend v září uspořádal SDH Roškopov dvoudenní zájezd pro dospělé na Liberecko. První zastávkou byla
sklárna Egermann v Novém Boru. Výletníci se podívali na výrobu různých sklářských výrobků, někteří vyzkoušeli foukání
skla sklářskou píšťalou a našli se i tací, kteří pomohli sklářům
s čepovaným osmistupňovým pivem.
Po obědě následovala prohlídka letecké továrny Rabštejn.
Dnes je v jejích částech umístěna výstava z pozůstalosti továrny a exponátů nalezených v širokém okolí. Prohlídka trvala i
s poutavým výkladem přes dvě hodiny. Dalším místem, které
jsme ten den navštívili, byla geologická rezervace “Panská
skála” u Kamenického Šenova /známé varhany z pohádky
Pyšná princezna/. Počasí přálo, a tak byl z vrcholku nádherný
výhled po okolí. Ubytovali jsme se v penzionu a po poměrně
náročném dni jsme se těšili na večeři a večerní zábavu. Tu
nám bohužel pokazil svým nezájmem personál penzionu. Po
bezmála tříhodinovém čekání na jídlo některé z nás zájem o
večerní pobavení úplně přešel.
Ráno po snídani jsme navštívili Muzeum hasičské tech-

niky v Chrastavě a poté i přilehlou hospůdku.
Další historickou památkou, kterou jsme si prohlédli, byl
státní zámek Frýdlant. Obdivovali jsme přes 60 nádherných
místností a celková prohlídka byla dlouhá kolem 2,5 km.
Nastal čas oběda a všichni si po předešlém dni dělali starosti,
aby oběd v restauraci Bílý kůň na náměstí ve Frýdlantu nebyl
podobný jako večeře v penzionu. Oddechli jsme si, když jsme
viděli ochotný personál restaurace. Ochotu a velkou vstřícnost
jsme ocenili zaslouženou útratou.
Listopad je měsíc, který patří již tradičně Country bálu. Letos ho již potřetí zorganizovali členové SDH Roškopov ve stylu
vepřových hodů. Letošních 137 prodaných vstupenek vypovídá o
úplně naplněném kulturním domě. Po půl deváté večer již nebylo
ani jedno volné místo. K tanci hrála kapela Hrdličkovi psanci, o
žaludky hostů se především postaral p. Jiří Fejfar s obsluhou pí.
Wieserovou a Jaklovou. Nechyběly tradiční soutěže a půlnoční
dražba o pytle cementu a uzenou vepřovou hlavu.
K měsíci prosinci patří výroční valná hromada SDH Roškopov, tentokrát s kulatým číslem 110. Úvodem přivítal starosta
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SDH všechny hosty i přítomné členy. Dalším bodem jednání bylo
seznámení s programem VVH a jeho schválení. Byly přečteny
zprávy o činnosti sboru (P. Červený), zpráva o hospodaření
(E. Jaklová), zpráva revizní komise (Z. Hradecká) a se stavem
hasičské techniky seznámil přítomné J. Tomeš. Následoval bod
zvýšení členských poplatků o 30,- Kč za člena a byl navrhnut
plán práce na rok 2009.
V diskusi se jako první přihlásila starostka obce Stará Paka
Věra Hlostová. Všem, kteří se podíleli na červnových oslavách
v Roškopově, ze srdce poděkovala a popřála úspěchy v novém
roce.
Jménem OSH Jičín přítomné pozdravil K. Rail. Přečetl výtah
ze zprávy Sdružení hasiči Jičín, který se mimo konaných akcí
v roce 2008 zabýval prevencí, jako vyvěšování zpráv o údržbě
a čištění komínů nebo vypalování trávy. Zmínil se o obměnách
v nemocenském pojištění, o zvýšení členských příspěvků, o
školení velitelů JPO5 a chování členů ve stejnokroji. Dalším
z diskutujících byl za TJ Sokol Roškopov J. Sucharda st. Poděkoval za organizaci jarní brigády a hasičského víkendu, kdy
se opravovala a natírala střecha kulturního domu v Roškopově.
Při té příležitosti pozval všechny na Předsilvestrovský pochod
a sportovní ples.
Noví členové SDH: J. Šafářová, J. Sochorová, V. Stuchlíková
a O. Kočandrle
OCENĚNÍ - 10 let členství v SDH: R. Tomeš, P. Kreischová,
M. Urbanová

20 let členství: I. Sedláčková
Čestné uznání: H. Suchardová
MEDAILE - Za příkladnou práci: M. Jirout, M. Podzimková, L. Sedláček a R. Michalík st.
Za zásluhy: P. Červený a J. Tomeš
Po ukončení oficiální části promítl P. Červený video
z činnosti a akcí sboru z r. 2008 a následovala výborná večeře,
k zábavě a tanci hrál Petr Fejfar.
Nastaly Vánoce. Ale ani o Vánocích jsme nechtěli sedět
doma, a tak asi 53 výletníků (z toho 15 dětí) se sešlo 27. 12. ve
Staré Pace na nádraží. Vláček nás odvezl na Horka. Cestou do
Čisté jsme se zastavili u Zlatnice na Křížové cestě. Pan Sucharda
st. zde vyprávěl o historii tohoto poutního místa uprostřed lesa.
Ani letos téměř nikomu nechybělo cestovní “tekuté “ občerstvení.
Po nádherné procházce do Čisté jsme poseděli v místní hospůdce.
Na cestu zpět zařídil p. Krejčí autobus. Kolem 17. hodiny odjela
polovina výletníků – převážně mamky s dětmi – a druhá polovina
odjela napodruhé. Někteří neporušili tradici a pochod zakončili v
Sokolovně. Poděkování patří všem organizátorům výletu.
Hned následující den uspořádal TJ Sokol Roškopov – oddíl
šipek turnaj. Zúčastnilo se 12 dospěláků a 4 mládežníci.
Výsledky:
mládež: 1. R. Michalík, 2. D. Sucharda, 3. M. Sedláček a 4.
J. Hrnčíř
dospělí: 1. P. Samek, 2. L. Sochor, 3. J. Sucharda st.
Všem zúčastněným blahopřeji.

ROŠKOPOVSKÉ TOPSPINOVÉ OKÉNKO
V říjnu uspořádal P. Krejčí st. pro členy oddílu stolního
tenisu večírek v Ježkově statku v Nové Pace. Ty i s drahými
polovičkami odvezl do Nové Paky zajištěný autobusek. Úvodem
večírku poděkoval hráčům za úspěchy i neúspěchy v předešlých
kolech a popřál hodně zdaru a štěstí do nadcházející sezóny.
Následovala výborná večeře a při muzice se tančilo zhruba do
jedné hodiny po půlnoci.
29. prosince se stolní tenisté sešli na tréninku a 31. 12. si
mezi sebou uspořádali již tradiční Silvestrovský turnaj. Od rána

od 8 hodin soutěžilo 13 hráčů. Po urputných a vysilujících bojích
za zelenými stoly se na 1. místo probojoval P. Krejčí ml., 2. byl
J. Vít a 3. místo obsadil J. Krejčí. Pro příbuzné a manželky byl
uspořádán turnaj od 10. hodiny. Zúčastnilo se 6 hráček a 1 žák. Po
dvouhodinovém zápolení zvítězila D. Vítová, 2. místo vybojovala
A. Krejčová a 3. místo si mezi ženami obhájil K. Kulhánek.
Nesmím zapomenout na umístění našich hráčů v okresním
přeboru mužů D. Oproti loňské sezóně je zde vidět výrazné
zlepšení.

TABULKA SOUTĚŽE - základní část po 13. kole
Poř.

Zápasy

Body

1.

Kopidlno C

Mužstvo

Utkání
13

V
13

R
0

P
0

172:62

39

2.

Rovensko C

13

11

0

2

170:64

35

3.

Stará Paka D

13

11

0

2

170:64

35

4.

Veliš B

13

9

1

3

144:90

32

5.

Hořice D

13

8

2

3

139:95

31

6.

Radim B

13

7

1

5

142:92

28

7.

Chomutice

13

7

1

5

132:102

28

8.

Úbislavice B

13

6

1

6

129:105

26

9.

Jičín F

13

5

0

8

104:130

23

10.

Nemyčeves D

13

4

0

9

99:135

21

11.

Butoves C

13

3

0

10

75:159

19

12.

Roškopov A

13

3

0

10

68:166

19

13.

Lázně Bělohrad E

13

1

0

12

65:169

15

14.

Slatiny A

13

0

0

13

29:205
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Dále bych chtěla za členy stolního tenisu poděkovat naší “Mašince” (Luděk Sochor), který se vzorně stará o pingpongářskou
nástěnku a každý týden aktualizuje naše výsledky v okresním přeboru.
Za sebe Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pracovních úspěchů v roce 2009 a již teď Vás zvu na hasičský ples, který se
koná 24. ledna 2009, a sportovní ples pořádaný 7. února v Roškopově v kulturním domě. Budeme se na Vás těšit.
Andrea Zuzánková

16

KNIHOVNA
AKCE V KNIHOVNĚ VE ZKRATCE A NA FOTOGRAFIÍCH

v rámci Týdne knihoven besedy pro děti se spisovatelkou
Ivonou Březinovou

výstava školy – AFRIKA (velký zájem návštěvníků a slušná
sbírka brýlí)

výstava fotografií a kreseb pana Ing. Vladana Falty, Ph.D (příjemné setkání se zajímavou a neobvyklou vernisáží)

přednáška Hany Tomáškové AROMATERAPIE (krásné voňavé posezení před Vánoci)
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prodejní výstava bižuterie i jiných šperků paní Boženy
Machové (moc pěkné dárky pod stromeček)

příprava vánočního posezení pro seniory (bohužel, za hodně práce s přípravou velmi malý zájem občanů – ale i tak jsme si pěkně
zazpívali a popovídali!!!)

JAK POZNAT SVOJE PŘEDKY
Kdysi, je tomu již pár let, jsme se rozhodli, že poznáme
svoje dávné předky, zkrátka že si sestavíme svoji genealogii
neboli svůj rodopis.
Co je k této práci nejvíce potřebné, kromě spousty vědomostí
o tomto oboru lidské činnosti?
Je to učinit rozhodnutí se do této práce pustit, mít vědomí,
že obtíže lze vždy překonat a v této práci vytrvat.
Dnes víme, že naše rozhodnutí bylo správné, protože náš
život naplnilo hezkými prožitky z poznaného. Poznali jsme i
mnoho zajímavých lidí. Tato práce nám naplnila podzim našeho
života a dala mu nový obsah.
Musíme však vyslovit, v dobrém slova smyslu, každému určité varování, že je to práce klopotná, vyžadující čas, soustředění
i určité osobní náklady.
Pro toho, kdo by se chtěl do takové práce pustit, uvádíme zde
několik informací a rad, tak jak jsme je sami načerpali.
Kde hledat podklady pro takovou práci
Jsou to především Státní archívy různého stupně. Díky za to,
že byly před desítkami let jako státní vytvořeny. Jednak došlo k
soustředění archivních dokumentů, ale také k jejich odbornému
uložení a ošetření. Dále jsou to kroniky obcí. Mnoho informací
se dá načerpat i v muzeích.
Práce je dobré začít ve Státních okresních archivech, kde jsou

uloženy mnohé dokumenty určité oblasti, avšak mimo matrik.
Pro hledání matrikálních údajů je nutné navštívit Státní oblastní
archivy, kde jsou dostupné i archivy panských statků. Pro naši
oblast jde o Okresní archiv v Jičíně, Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě, Trutnově, ale i v Semilech. Oblastním archivem
pro naši oblast je Státní oblastní archiv v Zámrsku. Má-li někdo
předky na Semilsku, je potřeba navštívit Státní oblastní archiv v
Litoměřicích a jeho odbočky v Žitenicích, případně v Teplicích
a v Děčíně.
Kdo brouzdá po internetu, může si webové stránky jednotlivých archivů najít. Ve většině archivů mají i obsáhlé knihovny,
jejichž svazky se zabývají historií, nebo různé slovníky a encyklopedie, které lze vypůjčit na místě a tam prostudovat.
Každý archiv má také svoje tzv. badatelny, kde jsou pracovníci archivu k tomu pověření, má svůj badatelský řád, který je
nutno dodržovat. U těchto pracovníků si po vyplnění badatelského listu lze objednat k vypůjčení příslušné archiválie /většinou
převedené na mikrofilmy/, k jejichž studiu slouží čtecí přístroje.
V současné době dochází i k postupné digitalizaci. Pracovníci
badatelen ochotně poradí, jak vyhledat v jejich inventářích
potřebná data. Musíte však přesně vědět, co potřebujete. Proto
doporučujeme nejprve navštívit Státní okresní archiv a tam
načerpat poznatky o příslušné oblasti, tj. kde byly farní úřady,

18

jaké panské velkostatky zde byly apod. Pracovníci badatelen v
archivech však nezajišťují jen čtení v archiváliích. Dnes je možné
i používat fotoaparáty. Z důvodů ochrany archiválií nelze však
při fotografování používat blesk. Při opisování údajů je nutno
použít obyčejnou tužku.
Chcete-li se seznámit se svojí historií, musíte se naučit číst
staré písmo. Chvíli trvá, než se to každý naučí, ale rozhodně se
čas tomu věnovaný vyplatí. Budete mít nejprve pocit, že jste
žákem první třídy obecné školy, který začíná slabikovat hlásky,
ale praktickým studiem začnete brzy dělat pokroky. Nebojte se té
práce, je to sice náročné, ale jde to. Jen se rozhodnout a chtít.
Je tady ještě jedna cesta, jak mít svůj rodopis. Je možné si
zpracování Vašeho rodopisu zadat u někoho, kdo v této oblasti
podniká. Je však nutno upozornit, že jde o značný finanční náklad
/podle rozsahu prací/. Upozorňujeme, že nejde o stokoruny, ale
o tisíce. Je však třeba najít seriózního podnikatele.
Při rodopisné práci genealog nevystačí jen s matrikálními
záznamy. Je nutné prostudovat pozemkové knihy /tzv. knihy
rychetní, purkrechtní, gruntovní, spisy soudních okresů/, protože
ne vždy jsou k dispozici matrikální údaje. Tyto knihy Vám pomohou hlavně ve starších dobách. Je i mnoho dalších archiválií, ze
kterých je možné čerpat poznatky. Jde o školní materiály, snubní
protokoly, urbáře, soupisy poddaných, soupisy duší, popisy mlý-

nů, soupisy branců, úmrtní lístky, zádušní knihy, kroniky obcí,
soudní protokoly, čelední vandrovní knížky,…
A co říci závěrem?
Oba z nás máme předky v této krajině. Jestliže jsme o nich
chtěli něco vědět ze starších období, museli jsme se do těchto
archiválií podívat a prostudovat je. Naštěstí pro Starou Paku
existuje Rychetní kniha psaná od roku 1605. Při jejím studiu nás
napadlo, že by bylo dobré zpracovat údaje v ní se nacházející do
přijatelné podoby a přiblížit tak zápisy širšímu okruhu zájemců.
Zpracovat vlastně kroniku doby a přiblížit tak život prostých
selských obyvatel, které historici rádi opomíjejí. Každý člověk
má přece svůj rodokmen a svoji historii, ne jen šlechta.
A to byl motiv, který nás vedl k vytvoření malého dílka s
názvem Selské usedlosti a jejich obyvatelé na panství Kumburském od konce 16. do konce 17. století a toto dílo prezentovat
na malé výstavce, tak aby se s uvedenou historií mohl seznámit
i širší okruh občanů Staré Paky.
Uspořádání výstavky se podařilo díky milé velké pomoci
paní knihovnice Hany Hylmarové. Věříme, že ti, co se přišli do
knihovny podívat, načerpali nové poznatky. Pokud ano, jsme
spokojeni i my a naše práce splnila svůj účel.
Děkujeme!
Ing. Jaroslav a Mgr. Zdeňka Cimbálovi

SETKÁNÍ SENIORŮ Z ČECH I POLSKA

Skupina důchodců z Nové a Staré Paky se zúčastnila posledního
běhu úspěšného pilotního projektu “Stáří může být krásné.”
Žijeme uprostřed Evropy, jsme ve věku seniorů, hovoříme
mnohdy i různými jazyky. Jedno však mají mnozí z nás společné
– nepodléhají pasivitě stáří, a pokud síly a mentální schopnosti
dobře fungují, pak i nadále mají snahu svým dílem pomáhat

svým nejbližším, dál na sobě aktivně pracovat, případně se ještě
zapojit do veřejného života. To je také mottem mezinárodního
projektu, u jehož zrodu stály neziskové organizace zastoupené
Krajskou radou Svazu důchodců ČR o.s. Královéhradeckého
kraje a ze strany polské Stowarzyszeniem na Recz Rozwoju
Kudowy Zdroju, který byl spolufinancován Evropskou unií
z operačního programu příhraniční spolupráce 2007 – 2013 z
Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Projekt si klade za cíl vytvořit možnosti pro setkávání seniorů
z České republiky a Polska za účelem výměny zkušeností z
nejrůznějších oblastí týkajících se řešení životních situací a
problémů, souvisejících s vyšším věkem a jaké jsou možnosti
zapojení seniorů do veřejného života.
V prosinci 2008 se uskutečnilo v náchodském hotelu Vyhlídka
v pořadí již čtvrté jejich setkání z obou těchto příhraničních
regionů. Na programu byla ustálená témata jako zlepšování
kvality každodenního života seniorů, možnosti jejich zapojení v
komunální a státní sféře, účast na vytváření vyhlášek a zákonů,
které se týkají seniorů, výměna zkušeností a porovnávání
spolupráce komunálních a státních institucí v České a Polské
republice. Diskuse nesmírně živá, místy až emotivní ukázala,
nakolik jsou si oba národy podobné /ač trochu rozdílné/ v
nazírání na současný společenský vývoj v obou zemích, jak
dalece to ovlivňuje soužití generací i jaké možnosti mají
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a mohou mít senioři ve vztahu k mladším generacím.
Součástí velice zdařilého závěrečného semináře bylo i
proškolování seniorů v práci s internetem, besedy s terapeutem,
zdravotní přednášky i rady notáře. Semináře se zúčastnili
i koordinátoři tohoto projektu: za polskou stranu Lucja
Rachubová, za českou Ing. Jaroslav Groh, předseda Krajské
rady Svazu důchodců ČR o.s. Královéhradeckého kraje a další
významní činitelé z polské a české části Euroregionu Glacensis.
Ve společném komuniké vysoce hodnotili průběh tohoto
projektu a jeho možnosti využití v obou státech. Závěrečného
rozlučkového večera se zúčastnila i poslankyně ČR za ČSSD
Ing. Vladimíra Lesenská, která se se všemi organizátory
i účastníky projektu osobně přivítala a předala všem malý
dáreček. Ke spokojenosti nás seniorů přispělo i zázemí
a vstřícnost majitelů hotelu Vyhlídka manželů Mrštinových
a jejich personálu, za což jim patří veliký dík.
J. Škvařilová

POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA OBYVATEL
Zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných chemických látek. Stručné
informace
Nepřibližovat se k místu havárie, je zde
koncentrace nebezpečné chemické látky vždy
nejvyšší a tedy nejnebezpečnější. Její koncentrace je minimální na návětrné straně místa, kde
k havárii došlo, nejvyšší je na závětrné straně.
Koncentrace nebezpečné látky klesá ve směru
větru od místa havárie, a to v závislosti na druhu
a množství unikající nebezpečné chemické látky
a meteorologických podmínkách.
Každé přiblížení k místu havárie bez ochrany
– např. ze zvědavosti – může zvyšovat ztráty
nebo počet otrávených. Celá řada nebezpečných
chemických látek – plynů, resp. par je těžší než
vzduch, a proto se drží při zemi. Tyto se mohou
dostávat do sklepních nebo přízemních místností
snadněji než do místností ve vyšších patrech na
závětrné straně budov.
Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch
jsou vesměs prchavé, a tedy v terénu málo stálé,
a není proto příliš pravděpodobné, že proniknou
zavřenými nebo utěsněnými okny do budovy.
Okna i dveře místnosti lze velmi dobře utěsnit
různými druhy samolepicích těsnicích pásek.
Dále je možno provést utěsnění mokrými hadry,
záclonami nebo mokrými závěsy.
Vypnout a utěsnit klimatizaci, světlíky, větrací
šachty, digestoře, klíčové dírky a další otvory,
které netěsní. Je zapotřebí poslech hromadných
sdělovacích prostředků, pouličního rozhlasu, vozidel s tlampači, mluvicích sirén. Pokyny z těchto
prostředků je nezbytné respektovat. Též je třeba
respektovat pokyny a nařízení složek IZS. Vyvarovat se větší fyzické námahy /zvýšený příjem

inhalovaného vzduchu/. Informovat o pomoci
starším, nevidomým a nemocným osobám při
utěsnění bytu atd., pokud by mělo dojít k evakuaci, pokyn dávají složky IZS.

Co z toho vyplývá?
Zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit
ty, kteří to potřebují
Dodržujte pokyny složek IZS, které organizují
nebo zajišťují evakuaci
Byt můžete opustit jen na pokyn složek IZS
Uhaste otevřený oheň v topidlech
Vypněte elektrické a plynové spotřebiče (mimo
ledniček a mrazniček)
Uzavřete hlavní přívod vody a plynu
Vložte dětem do kapsy cedulku se jménem
a adresou
Připravte si evakuační zavazadlo

Pevné zdraví v roce 2009 přeje
Karel Rail,
velitel okrsku SDH Stará Paka,
člen odborné rady velitelů OSHČMS Jičín
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SPORT
Stolní tenis

Stolní tenis

Vánoční turnaj
V již tradičním termínu 25. prosince se uskutečnil v
tělocvičně místní Masarykovy základní školy ve Staré Pace
turnaj ve stolním tenise. V dopoledních hodinách nastoupili
neregistrovaní hráči, kterých se sešlo 24, byli zařazeni do
4 skupin po 6 hráčích. Po sehrání zápasů ve skupinách
postoupilo do konečné fáze turnaje 8 nejlepších.
V odpoledních hodinách byl sehrán turnaj registrovaných hráčů oddílu stolního tenisu TJ Sokol Stará Paka. Za
účasti 15 hráčů byl sehrán turnaj “každý s každým”.
Jako každoročně byly oba turnaje dotovány cenami od
sponzorů z řad firem ze Staré Paky i Nové Paky a svým
dílem přispěl i Obecní úřad ve Staré Pace. Účastníci obou
uskutečněných turnajů odcházeli spokojeni s vědomím, že
udělali něco pro svoje zdraví během vánočních svátků.

Jaké byly konečné výsledky?
Neregistrovaní
1. Pavel Straňák
2. Jaroslav Štěpán
3. Mirek Čech
4. Jakub Blažek

Stolní tenis

Stolní tenis

5. David Pakosta
6. Karel Rucz
7. Klára Zahradníková
8. Sucharda st.
Hráči oddílu stolního tenisu
1. Pavel Vajgl
2. Luboš Šajner
3. Petr Dlabola
4. Jan Herber
5. Jiří Krutský st.
6. Tomáš Pánek
7. Pavel Vávra
8. Martin Budina
Výbor oddílu stolního tenisu TJ Sokol Stará Paka
děkuje všem hráčům, kteří turnaje absolvovali, za účast.
Také děkuje všem sponzorům za ceny, které do soutěže
věnovali. Zároveň přeje všem příznivcům stolního tenisu
a sportu ve Staré Pace vše nejlepší a hodně sportovních
úspěchů v roce 2009.
Z podkladů oddílu stolního tenisu zpracoval
Jiří Knap

VALNÉ HROMADY SPORTOVCŮ ZAHÁJENY
Jako první ze sportovních oddílů TJ Sokol Stará Paka
hodnotili svoji činnost za uplynulý rok stolní tenisté. Na
svém výročním jednání se sešli 14. listopadu v salonku
Penzionu a restaurace Sokolovna.
Obsahem jednání bylo hodnocení jednotlivých vedoucích a trenérů mužstev. U žáků nechybí členská základna,
nýbrž kvalitnější trénink a stálý trenér. Družstvo mužů D
prožívá zatím nejkvalitnější sezonu, je na 3. místě. Je to
výsledek silné soupisky tohoto mužstva. Muži “C” hrají
ve středu tabulky, což je také proti loňské sezoně zlepšení.
V plné sestavě je toto mužstvo schopno uhrát ještě lepší
postavení. Muži “B” po reorganizaci soutěží si pro letošní
sezonu vytyčují udržení krajské soutěže. Družstvo mužů
“A” “postihl” sestup z vybojované 3. ligy. Současné postavení na čele tabulky divize bude nutit hráče ke snaze
o znovuvybojování postupu. Hospodář oddílu hodnotil
hospodaření jako vyrovnané, mezi příjmy a výdaji není
výrazný rozdíl. Bylo odsouhlaseno navýšení členských
příspěvků u žáků, neboť pro rok 2009 dochází k navýšení

odvodů za hráče vyšším sportovním orgánům na dvojnásobek. Byla projednána organizace vánočních turnajů a
rozděleny úkoly jednotlivým členům. Pro vyhodnocení
nejlepších sportovců za rok 2008 za TJ Sokol byl za oddíl
navržen a odsouhlasen pan Martin Havelka – v současné
době hráč mužů “D”. Diskusí proběhly různé připomínky
hráčů k organizaci okresních soutěží ve stolním tenise, ke
stavu resp. úklidu v tělocvičně školy, apelování na lepší
prezentaci činnosti oddílu ve čtvrtletníku Podhoran resp. na
obecních internetových stránkách. Velká diskuse se vedla
k otázce vlastní herny na stolní tenis, zde padlo nemálo
zajímavých návrhů. Odvislé je však dnes vše na finančních
prostředcích, které by se k takovéto velké akci musely nejprve zajistit (formou dotace apod.). Toto téma zazní jistě i
v diskusi na valné hromadě TJ Sokol Stará Paka.
Za oddíl stolního tenisu zpracoval
Jiří Knap
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Tabulky soutěží 2008/2009 po 1. polovině
Divize muži
Tabulka soutěže po 12. kole - Základní část
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1. Stará Paka A

12

10

2

0

0

382:246

118:55

34

2. Kostelec n.O. A

12

11

0

1

0

340:156

113:35

34

3. Slavia Hr.Králové A

12

10

0

2

0

344:259

104:66

32

4. Valdice A

12

5

4

3

0

357:340

98:94

26

5. Nová Paka A

12

5

2

5

0

337:345

88:96

24

6. Třebechovice p.O. A

12

5

1

6

0

331:345

90:99

23

7. Sokol Hr.Králové 2 C

12

5

0

7

0

318:331

90:96

22

8. Hronov A

12

3

2

7

0

324:380

90:105

20

9. Dvůr Králové n.L. B

12

4

0

8

0

311:347

77:101

20

12

3

2

7

0

290:359

80:106

20

11. Vrchlabí A

12

4

0

8

0

268:353

69:103

20

12.

12

0

1

11

0

251:392

58:119

13

10.

Jičín B
Hostinné A

Krajská soutěž II.třídy muži,skupina A
Tabulka soutěže po 12. kole - Základní část
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1. Rtyně v P. B

12

11

1

0

0

376:226

119:52

35

2. Janské Lázně A

12

10

0

2

0

378:310

114:79

32

3. Železnice A

12

8

1

3

0

337:273

102:74

29

4. Bernartice A

12

4

4

4

0

344:341

95:99

24

5. Jičín C

12

5

2

5

0

332:323

96:91

24

6. Stará Paka B

12

6

0

6

0

338:348

92:98

24

7. Stěžery A

11

6

0

5

0

346:331

90:86

23

8. Lázně Bělohrad A

12

4

2

6

0

310:361

86:104

22

9. Chlumec n.Cidl. B

11

4

2

5

0

328:351

83:90

21

10.

Žacléř A

12

2

1

9

0

309:369

82:110

17

11. Úpice B

12

1

2

9

0

312:380

75:113

16

12.

12

2

1

7

2

260:357

73:111

15

Vrchlabí C

Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1. Kopidlno B

11

8

3

0

0

469:306

133:65

30

2. L. Bělohrad C

11

7

3

1

0

462:322

125:73

28

3. St. Paka C

11

6

4

1

0

426:362

113:85

27

4. Valdice B

11

7

1

3

0

415:359

114:84

26

5. Nemyčeves B

11

7

1

3

0

396:376

103:95

26

6. Butoves A

11

6

0

5

0

410:378

107:91

23

7. N. Paka C

11

3

3

5

0

366:400

91:107

20

8. Lány B

11

4

1

6

0

396:371

104:94

20

9. Hořice C

11

2

3

6

0

358:416

85:113

18

11

2

2

7

0

351:436

83:115

17

11. Rovensko B

11

2

1

8

0

307:464

69:129

16

12.

11

1

0

10

0

313:479

61:137

13

10.

Žlunice A
Radim A

Tabulka Okresního přeboru mužů D - viz str. 15
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Fotbal

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Fotbal

PF 2009
Přejeme Vám šťastný nový rok
a v něm hodně zdraví a úspěchů

Fotbalový oddíl
TJ Sokol Stará Paka

Vážení sportovci a vážené sportovkyně,
v tomto období, jako již v pokaždé na konci starého a
počátku nového roku, bilancujeme, co nám přineslo minulé
jaro, léto, podzim a zima. My, jakožto milovníci sportu tří
tyčí a kulatého míče, máme za povinnost zamyslet se nad
minulým rokem o to víc, jelikož se cítíme býti odpovědni
za Vaše zážitky, které Vám přináší každé sobotní a nedělní
sledování ve Staré Pace již tradičního sportu, fotbalu. Ne
vše se samozřejmě podařilo. Především nemůžeme být spokojeni s tím, že někteří fanoušci, a opravdu nás to mrzí,
jsou nespokojeni s koncepcí, kterou naše vedení zavedlo
již před třemi lety. Spočívala v angažování hráčů byť kvalitních, ale z jiných koutů země české a pozapomínala na
zdejší odchovance. Nicméně k úspěchu to zcela nevedlo,
tak jsme se jako vedení oddílu rozhodli, že od tohoto konceptu upustíme a dáme příležitost hráčům ze Staré Paky a
blízkého okolí. Novou tvář týmu bude mít na starosti trenérský kolektiv pod vedením velmi zkušeného kouče Baloga,
který působil u týmů na úrovni krajů i republiky. Sám trenér
Balog je zastáncem teorie, že tým hraje nejlépe, pokud
je složen právě z místních hráčů. Všichni se pak budeme
cítit více semknutí a projeví se to jak srdcem na hřišti, tak
i hrdlem v ochozech. Chceme dosáhnout toho, aby se každý
občan naší krásné obce cítil součástí týmu a byl oprávněně
hrdý na dobré jméno obce, hájící náš fotbalový oddíl v kraji
a na areál, který se podařilo vybudovat. Naším cílem je
dál tento areál inovovat a zlepšovat celkové podmínky jak

pro všechny naše hráče, ale i pro naše fanoušky a ostatní
občany ve snaze zpříjemnit jim volný čas.
Dne 31. 12. 2008, na Silvestra, se na našem umělém
trávníku sehrál již tradiční exhibiční zápas, Silvestrovské
bago. Akce se povedla, fotbal nepostrádal kvalitu a nasazení, čepoval se grog a vše jsme příjemně zakončili při
posezení ve Staropacké sokolovně.
Dále Vás zveme na již tradiční Valnou hromadu oddílu
kopané, na které velmi rádi přivítáme všechny hráče, jejich
rodiče a ostatní přátele fotbalu. Koná se 24. 1. 2009 od
13:30 ve Staropacké sokolovně. Těšíme se na Vás.
Závěrem bychom za oddíl kopané rádi poděkovali všem
hráčům, sponzorům a fanouškům za přízeň v uplynulém
roce a doufáme, že se opět všichni spolu sejdeme kolem
vylajnovaného obdélníku a společně oslavíme co nejvíce
vítězství.
Váš výbor oddílu kopané
TJ Sokola Stará Paka
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POZVÁNKA
na valnou hromadu oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka,
která se koná dne 24. ledna 2009 od 13:30 hod
v restauraci “Staropacká Sokolovna”
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zpráva předsedy oddílu za rok 2008
zpráva hospodáře za rok 2008
zprávy trenérů družstev za rok 2008
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, týmů
přestávka + občerstvení
slovo rodičů hráčů mládežnických družstev
volba delegátů na valnou hromadu TJ Sokol Stará Paka
diskuse

Srdečně zveme nejen příznivce, členy nebo přátele,
ale všechny, kterým není dění ve fotbalovém oddíle lhostejné!!!
Výbor oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka
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