3/2009

ZDARMA

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU
Zájem občanů o věci veřejné

31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční
lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji:
“Starosta obce.
Člověk si myslí, že (slovo jsem nepřečetla), řeči, ale že se udělá
něco skutečně co je potřeba pro lidi. Proč neuděláte kus chodníku od SOKOLNY (zřejmě Sokolovny) k nádraží? To si zde
lidi podle Vás nezaslouží!
Zkrátka Vy u KORYT máte a na lidi serete!!!”
Pod tímto textem je podepsáno 5 našich občanů. Když jsem tři
z nich seznámila s tímto textem, tak mi řekli, že nic takového
nepodepsali. Zkrátka proč by někdo neplivnul jedovatou slinu,
když ho to nic nestojí? Mohla jsem tedy v klidu tuto korespondenci, protože tento druh korespondence je anonym, zahodit do
koše. Položila jsem si otázku, proč se ten člověk nepřijde zeptat
přímo mě?
Dala jsem tedy prostor pro dotazy občanů a uspořádala jsem se-

tkání s občany. Na toto setkání přijal pozvání i senátor MVDr.
J. Liška.
Občan, který si dal práci s výše uvedeným textem, se mohl
například dozvědět, že komunikace k nádraží není v majetku
obce, a proto obec nikdy nebude chodník k nádraží budovat. A
tak tento občan bude muset oslovit České dráhy, kterým komunikace patří.
A hádejte, kolik přišlo občanů mně nebo senátorovi položit
nějakou otázku. Rovných 5.
Podobné setkání pro občany pořádalo Občanské sdružení
Stářím život nekončí dne 23. 5. 2009 na Brdě. Toto sdružení
připravilo pro návštěvníky setkání ještě jako lákadlo taneční
zábavu. Jako host přijal pozvání Ing. Táborský - radní Královéhradecké kraje, který má v gesci finance. I on byl připraven
zodpovídat otázky všeho druhu.
A účast - podobná jako ve Staré Pace.
Věra Hlostová, starosta
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Mezinárodní setkání žáků a učitelů partnerských škol z německého Bad
Langensalza a turecké Alanye
Ve dnech 9. - 16. května 2009 se uskutečnilo mezinárodní setkání žáků a učitelů partnerských škol v rámci projektu Comenius.
Obec Stará Paka se zúčastnila slavnostního setkání v pondělí 11. 5. na oficiálním zahájení v naší škole.
Podrobněji o tomto setkání bude informovat jistě základní škola, já si Vám dovolím nabídnout můj uvítací proslov:
Vážené dámy, vážení pánové, milí žáci.
Je mi ctí, že Vás mohu jménem obce Stará Paka všechny přivítat zde na půdě Masarykovy školy ve Staré Pace, v Královéhradeckém
kraji u nás v České republice. Zvlášť vřele vítám partnery z Turecka a Německé republiky.
Za skutečnost, že jsme se mohli dnes tady všichni potkat a strávit společně příjemné chvilky, vděčíme historickým událostem. Dovolte,
abych připomněla jen ty nejdůležitější. V roce 1950 patří Německo společně s Francií, Itálií a státy Beneluxu k zakládajícím zemím
Evropského společenství uhlí a oceli, které vytvořilo základ pro Evropskou unii. Dále historické události před 20 lety - především
9. listopad 1989 - pád Berlínské zdi a 17. 11. 1989 - Sametová revoluce v ČR.
Všichni víme, že v současné době má EU 27 států. ČR vstoupila do EU v roce 2004. Cesta Turecka do Evropy, a tím i do EU počíná
již vznikem Turecké republiky 29. října 1923, odkdy se Turecko pokládá za součást Evropy. Významnější pokusy o přiblížení se
však datují až do doby po skončení II. světové války. V současné době je Turecko kandidátská země a vedou se přístupová jednání.
Všichni věříme, že tato jednání budou úspěšná.
EU umožňuje - mimo jiné - možnosti spolufinancování různých projektů z evropských zdrojů. Jedním z nich je i program Comenius,
zaměřený na školní vzdělávání.
Díky všem těmto skutečnostem můžeme dnes i my, ale hlavně naše děti, poznávat partnerské země, seznamovat se s jejich zvyky,
životem, kulturou, poznávat jejich specifika.
Program Comenius započal v roce 2007. V tomto roce končí právě zde u nás ve Staré Pace.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásný pobyt u nás, abyste si odnesli co nejvíce zážitků z naší krásné země a budeme se
všichni těšit někdy nashledanou.
Zúčastnila jsem se také ještě dvou přátelských setkání s německými a tureckými partnery. Závěrečné zakončení bylo posezení v
Karlově „U Stýblů".
Za celou perfektně uspořádanou a připravenou akci, a tím opravdu vzornou reprezentaci naší školy, naší obce, i celé naší české
republiky děkuji řediteli panu Mgr. Pavlu Antošovi, překladatelkám slečně Mgr. Jitce Jírové a Mgr. Květě Kamlerové.
Obrovský dík patří také všem učitelům a žákům, kteří se na tomto projektu podíleli.
Věra Hlostová, starosta

USNESENÍ
Z 19. veřejného zasedání konaného dne 16. 4. 2009

ZO schvaluje:
1) Program 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, doplněný o body:
5f) Majetek - smlouva o výpůjčce – obec a ÚZSVM
5g) Majetek - smlouva o bezúplatném převodu – obec a ÚZSVM
13a) plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí r. 2009
2) Ověřovatele zápisu z 19. veřejného zasedání p. Oldřicha Vrabce.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Josef Dlabola a Ladislav Frýba.
4) Pronájem pozemků parc. č. 1408/2 o výměře 3129 m2 a p. č. 1404 o výměře 1680 m2 oba v k.ú. Stará Paka panu Štefanu Válkovi za údržbu
pozemků.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
5) Pronájem části pozemku parc. č. 1337/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Stará Paka za 100,- Kč/rok panu Josefovu Vallo.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
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Prodej pozemku parc. č. 140 o výměře 359 m2 v k.ú. Stará Paka firmě AVASTA s.r.o. za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Prodej pozemku parc. č. 879/28 o výměře 956 m2 v k.ú. Stará Paka manželům Martinovi a Andree Havelkovým za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Prodej pozemku parc. č. 670/12 o výměře 25 m2 v k.ú. Brdo pí. Ladislavě Řeháčkové za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Prodej nebytové jednotky č. 237/4 o podlahové výměře 94,54 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy – 9454/59978 a
spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 189/4 – 9454/59978 v k.ú. Stará Paka manželům Janovi a Marcele Pelikánovým za 250 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Poskytnutí výpůjčky pozemku parc. č. 1124/12 o výměře 19 038 m2 v k.ú. Stará Paka městu Nová Paka do doby dokončení rekultivace pozemku bývalé skládky.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na umístění elektrického zařízení na pozemku parc. č. 670/1 a p.č. 674
oba v k.ú. Brdo za částku 500,- Kč mezi obcí Stará Paka a Ing. Vondrou.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku st. parc. č. 187 v k.ú. Stará
Paka mezi Petrem Kohútem, VČP Net, s.r.o. a obcí Stará Paka za 50,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku parc. č. 5/1 v k.ú. Stará Paka
mezi Liborem Doubkem ml., VČP Net, s.r.o. a obcí Stará Paka za 50,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku parc. č. 5/7 v k.ú. Stará Paka
mezi manželi Liborem a Janou Doubkovými, VČP Net, s.r.o. a obcí Stará Paka za 50,- Kč/m.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku parc. č. 1046/2 v k.ú. Stará Paka
mezi manželi Lubošem a Vlastou Jelínkovými, VČP Net, s.r.o. a obcí Stará Paka za 50,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 1010/62 o výměře 93 m2 v k.ú. Stará Paka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových od 1. 4. 2009 do doby bezúplatného převodu pozemku.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Bezúplatný převod pozemku par. č. 195/3 o výměře 801 m2 v k.ú Roškopov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Prodej pozemku parc. č. 1045/3 o výměře 897 m2 v k.ú. Stará Paka manželům Miloslavu a Zdeňce Straňákovým za cenu 450,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Prodej pozemku parc. č. 1045/4 o výměře 824 m2 v k.ú. Stará Paka manželům Danielu a Jiřině Rešovým za cenu 450,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Prodej pozemků parc. č. 1045/5 o výměře 976 m2 a parc. č. 1045/13 o výměře 81 m2 v k.ú. Stará Paka manželům Jaroslavovi a Haně Ulrichovým za cenu 450,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín:31. 5. 2009
Prodej pozemku parc. č. 1045/7 o výměře 1331 m2 v k.ú. Stará Paka panu MUDr. Romanu Bumbovi za cenu 450,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2009
Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru ve výši 6000,- Kč firmě pekařství Bohemia s.r.o. Jablonec nad Nisou.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a panem Petrem Mičánem na zhotovení podlahy v zasedací síni Obecního úřadu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ, s.r.o. Kumburský Újezd na zhotovení zpevnění plochy v Roškopově.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ, s r.o. Kumburský Újezd na zhotovení vodovodu Roškopov - Severovýchod.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou ENERGOLAND Srnojedy na opravu veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulici U Splavu
ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Jaroslavem Pilařem, Stará Paka na výměnu teplovodních kotlů v objektu Mateřské školy ve Staré
Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou LBtech a.s. Litomyšl na plynovodní řad se 4 plynovými přípojkami ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce a.s. na zajištění rezervovaného příkonu a připojení zařízení žadatele k distribuční
soustavě v lokalitě “Záduška” ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Změnu pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce – v čl. I. vypustit slovo “investiční”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2009
Odpisový plán Mateřské školy Stará Paka na rok 2009
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
Rozpočtové opatření obce Stará Paka č. 1 na rok 2009
Zodpovídá: hl. účetní, starosta
Termín: 30. 4. 2009

ZO vydává:
1) Ve smyslu § 54 stavebního zákona formou opatření obecné povahy změnu č. 3 územního plánu obce Stará Paka
Zodpovídá: starosta
Termín: dnem schválení
ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 18. VZ konaného dne 19. 2. 2009.
1) Účetní hodnotu hromadné akcie V.O.S. a.s. Jičín ve výši 5 383 000,- Kč.
2) Kontrolu hospodaření obce Stará Paka za rok 2008.
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3)
4)

Plnění rozpočtu obce Stará Paka za 1. čtvrtletí roku 2009.
Zprávu ředitele Masarykovy základní školy Mgr. Pavla Antoše a starostky Věry Hlostové o přípravách na návštěvu zástupců škol z Německa
a Turecka v rámci projektu Comenius.
5) Informaci paní starostky o zřízení pracoviště Czech Point a v souvislosti s tím o rámcové spolupráci s Městem Nová Paka.
6) Informaci pí. starostky o studii odtokových vod v rámci území samosprávy obce Stará Paka.
7) Informaci pí. starostky a p. místostarosty o uzavřených smlouvách s OSVČ a firmami sídlícími na území obce Stará Paka o likvidaci odpadů
vzniklých při jejich podnikání.
8) Informaci pí. starostky a ředitele Masarykovy ZŠ p. Mgr. Pavla Antoše o nutnosti rekonstrukce učebny chemie a fyziky v Masarykově ZŠ
Stará Paka.
9) Informaci p. místostarosty o přidělení dotace z POV od Lázeňského mikroregionu na výměnu autobusových zastávek ve Staré Pace ve výši
63 000,- Kč.
10) Informaci pí. starostky o návrzích loga svazku Novopacko.
11) Informaci p. místostarosty o provedení kontroly stavu mostů na území obce Stará Paka a objednání odborného posouzení tří mostů firmou
STYLSTAV Liberec.
12) Informaci p. místostarosty o podání žádosti o dotaci na profesionalizaci a nákup společné techniky (štěpkovače) v rámci grantů královéhradeckého kraje prostřednictvím Lázeňského mikroregionu.
13) Poděkování ZO firmě Kobit s.r.o Jičín za úklid ulic na území obce Stará Paka.
14) Informaci p. Frýby o černých skládkách komunálního odpadu na území obce Stará Paka.
15) Informaci p. Frýby o pořádání Staropackého horského krosu oddílem lyžování TJ Sokol Stará Paka.
16) Připomínku p. Karla Lukeše k pokácení břízy v lokalitě “Záduška”.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

USNESENÍ
Z 20. veřejného zasedání konaného dne 18. 6. 2009
ZO schvaluje:
19) Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, doplněný o body:
5c) Majetek – bezúplatný převod pozemku p.č. 1010/62 v k.ú. Stará Paka – obec Stará Paka a UZSVM
7) Prodej nebytového prostoru č. 237/4 v k. ú Stará Paka – staženo z programu jednání
8b) Smlouvy o dílo – smlouva o spoluúčasti při financování soc. služeb – Obec Stará Paka a Město Nová Paka
20) Ověřovatele zápisu z 20. veřejného zasedání p. Ladislava Frýbu.
21) Návrhovou komisi ve složení pan Ing. Pavel Červený a paní Mgr. Ivona Hykyšová.
22) Prodej pozemku parc. č. 1045/10 o výměře 996 m2 v k.ú. Stará Paka za 450,- Kč/m2 panu Pavlu Hloucalovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
23) Prodej pozemku parc. č. 1045/11 o výměře 766 m2 v k.ú. Stará Paka za 450,- Kč/m2 panu Janu Chadimovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
24) Prodej pozemku p. č. 72/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu panu Antonínu Máslovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
25) Prodej pozemku p. č. 101/3 o výměře 44 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu panu Jiřímu Grafkovi
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
26) Prodej pozemků p.č. 670/1a o výměře 144 m2 a p.č. 670/1b o výměře 19 m2, oba v k.ú. Brdo za odhadní cenu manželům Milanovi a Libuši
Soljakovým do SJM.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
27) Prodej pozemku st. č. 204 o výměře 30 m2 v k.ú. Roškopov za odhadní cenu paní Věře Zuzánkové.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
28) Prodej pozemku p.č. 907/3 o výměře 2029 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu manželům Ing. Jaroslavu a Ing. Kristině Šolcovým do
SJM.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
29) Bezúplatný převod pozemku p.č. 1010/62 o výměře 93 m2 v k.ú. Stará Paka od ÚZSVM.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
30) Smlouvu o spoluúčasti při financování soc. služeb mezi Obcí Stará Paka a Městem Nová Paka – pí. Chlupáčová Julie
Zodpovídá: ZO
Termín: 30. 6. 2009
31) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Karlem Rulfem na montážní práce plynové přípojky na fotbalovém hřišti ve Staré Pace za cenu
48 312,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
32) Rozpočtový výhled obce Stará Paka na roky 2010 – 2012.
Zodpovídá: starosta
Termín: do konce r. 2012
33) Hanu Hylmarovou jako přísedící u Okresního soudu Jičín za obec Stará Paka na roky 2009 - 2013.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
34) Členský příspěvek obce Stará Paka na rok 2009 ve výši 2,- Kč na obyvatele obce obč. sdružení MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
25) Souhlasné stanovisko obce Stará Paka se zařazením do území působnosti MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2009
ZO projednalo:
2) Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2008 a schválilo ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
ZO neschvaluje:
1) koupi pozemku p.č. 674 o výměře 140 m2 v k.ú. Brdo od p. Kosiny za navrhovanou cenu majitelem 100,- Kč/m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
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ZO pověřuje:
1) předsedu sociálně kulturní a sportovní komise pana Štefana Válka zjištěním, zda se k obci Stará Paka vztahuje historický kroj.
Zodpovídá: p. Válek
Termín: 30. 9. 2009
ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 19. VZ konaného dne 16. 4. 2009.
2) Zápis a výsledky kontroly kontrolního výboru obce Stará Paka ze dne 7. 5. 2009 o kontrolách plnění usnesení z 10. – 18. veřejného zasedání
zastupitelstva obce bez závad.
3) Informaci p. starostky o úpravách koryta vodního toku Rokytka.
4) Informaci pí. starostky o zasíťování a prodeji parcel v lokalitě “Záduška” ve Staré Pace.
5) Informaci pí. starostky o plánovaném zatrubnění toku vedle zahradnictví a úpravách v ul. Revoluční.
6) Informaci pí. starostky o ukončení 2. etapy rekonstrukce plynu ve Staré Pace a o uvedení vozovky do uspokojivého stavu.
7) Zprávu pí. starostky o výsledku kontrol VZP a OSSZ – bez závad a nedostatků
8) Informaci p. místostarosty o výměně zbývajících 2 autobusových zastávek v obci Stará Paka v rámci dotace od Lázeňského mikroregionu.
9) Zprávu pí. starostky o aktualizaci pojištěného majetku obce Stará Paka a spolupráci se zástupcem Kooperativy a.s. p. Danielem.
10) Informaci pí. starostky o dotaci z Královéhradeckého kraje na projektovou dokumentaci na vodovod Roškopov ve výši 50 000,- Kč.
11) Připomínku pana Ing. Červeného o špatném stavu oplocení u sochy u kulturního domu v Roškopově.
12) Informaci p. místostarosty o jednání Lázeňského mikroregionu a připravovaných akcích.
13) Informaci p. místostarosty o opravách umělého povrchu na malou kopanou na hřišti “Sokolák” ve Staré Pace.
14) Připomínku pana L. Frýby o špatném vyasfaltování silnice před bývalou Velvetou ve Staré Pace a dotaz na možnost zákazu používání motorových strojů o víkendu a svátcích.
15) Připomínku p. Fendrycha k špatnému oplocení křížku na Brdě.
16) Informace p. ředitele ZŠ Mgr. Antoše o konání akce Comenius, o nevyužité půjčce 25 000,- Kč od Obce Stará Paka.
17) Informaci p. ředitele o podmínkách projektu Comenius regio a o návrhu odstoupení od tohoto projektu v souvislosti s těmito podmínkami.
18) Informaci p. ředitele o udělení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2009 a ukončení školního roku dne 26. 6. 2009.
19) Informaci o nutnosti výměny vybavení učeben fyziky a chemie v Masarykově ZŠ Stará Paka a předání ZO projektů k posouzení nabídek a
případnému výběru dodavatele na tuto akci.

Volby do Evropského parlamentu Stará Paka – celkem
5. - 6. 6. 2009
Počet zapsaných voličů:
1642
Počet vydaných obálek:
433
Počet odevzdaných obálek
433
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
431
str.č.
počet hlasů
1. Libertas
1
2. KDU-ČSL
60
3. VV
20
4. ODS
126
5. SZR
26
6. Volte Pravý Blok
7
7. SPR-RSČ
1
9. EDS
12
10. SSD
1
11. DSZ
2
13. NS
2
14. SDŽ
2
15. HS
1
18. LIB
2
20. HNPD
4
21. KSČM
66
22. STAN
4
24. SNK
5
26.SZ
3
29.SsČR
1
31. DS
5
32.NEZ
3
33.ČSSD
85

%
26,37
26,37
99,53
%
0,23
13,92
4,64
29,23
6,03
1,62
0,23
2,78
0,23
0,46
0,46
0,46
0,23
0,46
0,92
15,31
0,92
1,16
0,69
0,23
1,16
0,69
19,72

Volby do Evropského parlamentu okrsek č. 1 Stará Paka
5. - 6. 6. 2009
Počet zapsaných voličů:
665
Počet vydaných obálek:
158
Počet odevzdaných obálek
158
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
157
str.č.
počet hlasů
1. Libertas
1
2. KDU-ČSL
20

%
23,75
23,75
99,36
%
0,63
12,73

3. VV
4. ODS
5. SZR
6. Volte Pravý Blok
7. SPR-RSČ
9. EDS
11. DSZ
14. SDŽ
15. HS
18. LIB
20. HNPD
21. KSČM
22. STAN
24. SNK
31. DS
32. NEZ
33. ČSSD

6
43
8
6
1
1
1
1
1
1
2
16
1
5
2
2
44

Volby do Evropského parlamentu –
okrsek č. 2 Stará Paka
5. - 6. 6. 2009
Počet zapsaných voličů:
508
Počet vydaných obálek:
152
Počet odevzdaných obálek:
152
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
152
str.č.
počet hlasů
2. KDU-ČSL
17
3. VV
8
4. ODS
51
5. SZR
14
9. EDS
6
10. SSD
1
11. DSZ
1
13. NS
2
21. KSČM
27
22. STAN
1
26. SZ
2
29. SsČR
1
31. DS
2
32. NEZ
1
33. ČSSD
19

3,82
27,38
5,09
3,82
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
1,27
10,19
0,63
3,18
1,27
1,27
28,02

%
29,92
29,92
29,92
%
11,18
5,26
33,55
9,21
3,94
0,68
0,68
1,31
17,76
0,63
1,31
0,68
1,31
0,68
12,50

pokračování na další straně
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Volby do Evropského parlamentu –
okrsek č. 3 Roškopov - Karlov
5. - 6. 6. 2009
Počet zapsaných voličů:
180
Počet vydaných obálek:
65
Počet odevzdaných obálek
65
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
65
Z celkového počtu zapsaných voličů tj. 180 je 41 voličů
z toho se dostavilo volit 18 voličů.
str.č.
počet hlasů
2. KDU-ČSL
13
3. VV
1
4. ODS
21
5. SZR
1
9. EDS
3
14. SDŽ
1
21. KSČM
12
22. STAN
1
31. DS
1
33. ČSSD
11
Volby do Evropského parlamentu –
okrsek č. 4 - Ústí
5. - 6. 6. 2009
Počet zapsaných voličů:
141
Počet vydaných obálek:
27
Počet odevzdaných obálek
27
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
27
str.č.
počet hlasů
2. KDU-ČSL
2
3. VV
2
4. ODS
6
5. SZR
2
9. EDS
1
18. LIB
1
21. KSČM
4
22. STAN
1
26. SZ
1
33. ČSSD
7
Volby do Evropského parlamentu –
okrsek č. 5 Brdo - Krsmol
5. - 6. 6. 2009
Počet zapsaných voličů:
148
Počet vydaných obálek:
31
Počet odevzdaných obálek:
31
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
30
Z celkového počtu zapsaných voličů tj. 148 je 38 voličů
z toho se dostavilo volit 8 voličů.
str.č.
počet hlasů
2. KDU-ČSL
8
3. VV
1
4. ODS
5
5. SZR
1
6. Volte Pravý Blok
1
9. EDS
1
20. HNPD
2
21. KSČM
7
33. ČSSD
4

%
36,11
36,11
100
z Karlova,
%
24,85
1,53
32,30
,53
4,61
1,53
18,46
1,53
1,53
16,92

%
19,14
19,14
100
%
7,40
7,40
22,22
7,40
3,70
3,70
14,81
3,70
3,70
25,92

%
20,94
20,94
96,77
z Krsmole,
%
26,66
3,33
16,66
3,33
3,33
3,33
6,66
23,33
12,12

Informace pro občany.

Na základě podnětu jednoho občana na nezákonné preferování jedné skupiny lidí a jednoho veterináře nebude již
obecní úřad ve Staré Pace organizovat zajištění hromadného očkování pro psy proti vzteklině. Každý držitel psa je dle
zákona povinen sám vyhledat veterinárního lékaře, jakého
on sám chce a nechat si svého pejska přeočkovat.
Obecní úřad se organizovaným očkováním snažil vycházet
vstříc zejména starším občanům z místních částí, kteří třeba
nemají z jakéhokoliv důvodu možnost si očkování zařídit.
Věra Hlostová, starosta
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Odpad - kam s ním?
V úvodu mých postřehů k otázce odpadů v naší obci jsem
použil řečnickou otázku z fejetonu Jana Nerudy, který řešil
likvidaci starého slamníku. Na rozdíl od jeho vrstevníků mají
možnost v současné době obyvatelé naší obce tuto otázku vyřešit vcelku bez větších problémů. Tímto chci připomenout, že
letos již třetím rokem je využívána smlouva mezi obcí Stará
Paka a firmou Marius Pedersen, Hradec Králové – sběrný dvůr
Přibyslav Nová Paka. Jsou časté dotazy našich občanů, kam
mají odvézt dosloužilou lednici či televizor, starý nábytek, stavební suť apod. Přestože jsme tuto informaci již zveřejňovali,
chci připomenout, že na základě dokladu o uhrazení poplatku
z odpadů pro příslušný rok ve Staré Pace má občan naší obce
možnost uložit tento odpad (například nábytek, textil, koberce,
linoleum, porcelán, dřevo, keramiku, pneumatiky, televize,
chladničky a mrazničky, nádoby od barev, louhů a postřiků,
zářivky a žárovky, autobaterie a další objemný odpad, který se
nedá umístit do popelnice či odpadního pytle) ve sběrném dvoře
Přibyslav - zdarma.
Pro upřesnění uvádím i provozní dobu sběrného dvora: Po, Út,
Čt – 6.00-14.30 hod., St a Pá – 6.00-17.00. I přes vydané informace se pravidelně stává, že nejlepším místem pro umístění
takovéhoto odpadu je prostor určený pro tříděný odpad (papír,
sklo, PET lahve od nápojů). Potom musí přijít na řadu pracovníci při obecním úřadu, tyto odpady naložit a odvézt. Během
roku tak stráví těmito pracemi několik pracovních dní, které
mohli věnovat potřebnějším úkolům. Přesto na žádost některých starších občanů či zdravotně nemohoucích občanů Obecní
úřad zajistil během roku odvoz např. stavební suti, lepenky či
posekané trávy ze soukromého pozemku, zavezení výmolů
v obecní cestě, vedoucí k jejich nemovitostem. Je to otázka přístupu k těmto spoluobčanům z hlediska sociálního. Samotnou
likvidaci odpadů řeší zákon č.185/2001 Sb. O odpadech, který
společně s prováděcími vyhláškami výslovně stanoví povinnosti fyzických i právnických osob při nakládání s odpady, stanoví
i sankce za porušování povinností v této oblasti. Úzce souvisí
i se zákonem 17/1992 Sb. o životním prostředí, který ve svém
znění výslovně ukládá každému povinnost předcházet znečišťování či poškozování životního prostředí (např. spalováním PET
lahví, různých plastových výrobků, fólie, lepenky a dalších nebezpečných odpadů v kamnech či kotlích na tuhá paliva, což se
dost často děje i dnes a do ovzduší se dostává mnoho karcinogenních látek, které jsou zdraví lidí velmi škodlivé) dále souvisí
se zákonem o ochraně ovzduší, lesním zákonem atd.
Začala zahrádkářská sezona a mnozí řeší otázku, kam se zeleným odpadem. Ideální je využít jej na kompostování (lze využít
listí, trávu i plevel, drcené větve, dřevěný popel i jiné biologické zbytky z domácností). Pevný domácí či komunální odpad
patří do popelnic. Zdůrazňuji pevný, neboť nešvarem současnosti je vhazovat do popelnice tzv. mokrý biologický domácí
odpad. Svozová firma používá ke svozu domovních odpadů
vozidel, která jsou vybavena lisem. Tím dochází k vytvoření
tekutiny, která je ukládána ve spodní části vozidla do plechové
nádrže. Vzhledem ke členitosti svozového terénu v naší obci
pak dochází při prudkém náklonu vozidla k jeho vytečení na
komunikaci. Přichází tak následný nevlídný zápach a nutný
úklid zbytků. Tomu všemu můžeme předejít svým vlastním
chováním, především do odpadních nádob umísťovat to, co tam
skutečně patří. S tímto přímo souvisí i uměle vytvořené překážky na našich komunikacích. Mám na mysli parkující automobily, mezi kterými musí svozové vozidlo nepříjemně kličkovat.
Jejich řidiči by si měli uvědomit, že místní komunikace nejsou
vyhraženými stálými parkovišti. Pro takové stání platí v naší
obci Vyhláška č.6/2005 o místních poplatcích (v článku IV. ,
bod 2a) schválená zastupitelstvem obce a platná od 1. 1. 2006.

Tuto výše popsanou nepříjemnou skutečnost se znečišťováním
komunikací jsem osobě projednal s vedoucím provozu firmy
Marius Pedersen v Lomnici n. Pop. počátkem měsíce června
t. r. Byl dán příslib projednání této záležitosti s pracovníky,
kteří jsou vývozu přímo účastni, aby svým přístupem přispěli
ke zlepšení této situace. Jedná se o včasné vyprazdňování nádrže před jízdou do strmých ulic, přizpůsobení rychlosti vozidla
v ostrých zatáčkách apod. Pokud by se tato situace měla i přes
přijatá opatření opakovat, je třeba směřovat stížnost přímo na
svozovou firmu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi v závěru mého příspěvku,
abych Vás požádal o zodpovědný přístup k otázce likvidace
domovních odpadů, správného třídění komodit, které jsou obcí
prováděny. Berte ohled na životní prostředí i zdravé ovzduší,
které slouží nám všem, občanům Staré Paky a přidružených
obcí, nikoliv pouze danému jednotlivci žijícímu v bytě, rodinném domě či rekreačním objektu.
Jiří Knap - místostarosta
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POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Krádež nafty
Během noci z neděle na pondělí 4. května vnikl dosud neznámý
pachatel do areálu jedné z firem ve Staré Pace. Uvnitř objektu
se následně vloupal do haly, kde odcizil ze tří zaparkovaných
traktorů a z jednoho pracovního stroje několik desítek litrů
motorové nafty. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 6 tisíc
korun. Případ šetří nopovačtí policisté.
Vloupání do chalupy
Od neděle do čtvrtka 7. května se vloupal dosud neznámý
pachatel do jedné z rekreačních chalup v Karlově. Uvnitř vše
nejdříve řádně prohledal a poté zde odcizil skleničky, kolovrat
a další starožitnosti. Majitel vyčíslil celkovou škodu na částku
nejméně 24 tisíc korun. Kdo má krádež na svědomí, teď vyšetřují policisté Obvodního oddělení v Nové Pace.
Z hosta se vyklubal zloděj
Návštěva k pohledání se vyklubala z třiadvacetiletého mladíka
cizí státní příslušnosti, který ve čtvrtek 30. dubna navštívil v
Nové Pace staršího muže. V nestřeženém okamžiku využil
jeho nepozornosti a z peněženky na nočním stolku mu odcizil
finanční hotovost.
Policisté v těchto dnech muže vypátrali a navíc zjistili, že to
nebyla jeho první krádež. O několik dní dříve navštívil domácnost dalšího muže, v tomto případě ve Staré Pace. I tady využil
nepozornosti hostitele a v nestřeženém okamžiku mu v pokoji
odcizil mobilní telefon. Následně na to úřadoval i na vlakové
zastávce v Nové Pace, kde jednomu z cestujících odcizil peníze a mobilní telefon. Celková škoda, kterou svým jednáním
způsobil, byla vyčíslena na téměř 6 tisíc korun. Mladíkovi bylo
v těchto dnech sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu krádeže, kdy v případě prokázání viny
mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Zloděj nestačil z chalupy utéct
Nemilé překvapení v podobě rozbitého okna čekalo v sobotu
23. května v dopoledních hodinách na majitele rekreační chalupy v obci Zboží. Bližší prohlídkou pak zjistil, že měl nevítanou
návštěvu. Do chalupy se mu totiž vloupal neznámý zloděj,
který se uvnitř dobře najedl a napil. Po tomto zjištění majitel
vše oznámil na policii. Ani náhodou ho nenapadlo, že je zloděj
ještě uvnitř. Ten byl schovaný na půdě domu, kde ho také našla
a zadržela přivolaná policejní hlídka. Policisté na místě zjistili,
že se jedná o sedmačtyřicetiletého muže z okresu Trutnov, po
kterém bylo navíc vyhlášeno celostátní pátrání. Následným šetřením pak vyšlo najevo, že má na svědomí více objektů, a to nejen na našem okrese, ale i vedle u sousedů na Semilsku. Celkem
se od poloviny května do současné doby vloupal to šesti chat a
chalup, kde kradl hlavně jídlo a pití. Tomu odpovídá i způsobená škoda, která byla vyčíslena na téměř 8 tisíc korun. Z tohoto
důvodu mu bylo ještě téhož dne sděleno obvinění z trestného
činu krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí
věci. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky.
Podvodné vylákání peněz
V poslední době se stále častěji setkáváme s případy okradených
seniorů. Podvodníci, zloději a takzvaní podomní prodejci se
“neštítí” pod různými záminkami důchodce okrást. K jednomu
z posledních případů došlo ve čtvrtek 28. května v Jičíně. Obětí
se stala třiaosmdesátiletá žena, kterou po třinácté hodině oslovila na náměstí Svobody posádka nezjištěného vozidla. Jednalo
se o ženu a muže, kteří se jí dotazovali na nemocnici, kde měl
ležet jejich zraněný kamarád po autonehodě. I když jim cestu

vysvětlila, přesto ji po chvíli řidič požádal, zda by si nepřisedla
k nim do vozidla a do nemocnice je nedoprovodila. Stará paní
s jeho návrhem souhlasila, což ovšem neměla dělat. Jakmile se
rozjeli, sehrála dvojice nevídané divadlo. Během cesty dělali,
že telefonují. Neustále hovořili o dopravní nehodě a zraněném
muži v nemocnici. Nakonec se z telefonátu důchodkyně dozvěděla, že nutně potřebují 27 tisíc na odtah havarovaného vozidla.
Nutno podotknout, že byli natolik přesvědčiví, že jim žena uvěřila a sama se nabídla, že jim peníze půjčí. V tu chvíli ji měli
tam, kde potřebovali. Hned s jejím návrhem souhlasili a odjeli
k ní domů. Zde si muž převzal požadované peníze. Poté ještě
zkoušel, zda by mu nepůjčila dalších 70 tisíc korun. Tak velkou
hotovost naštěstí doma neměla. Nakonec mu půjčila ještě dalších 10 tisíc korun. Muž ji na oplátku předal do zástavy černou
příruční tašku, ve které se měla údajně nacházet hotovost v cizí
měně. Pochopitelně tam žádné peníze nebyly. Kufr skrýval jen
starý papírový odpad, což žena zjistila až po jeho odchodu.
K popisu řidiče uvedla, že byl ve věku kolem 32 let, byl si 170
cm vysoký, měl nakrátko střižné hnědé vlasy a kulatý obličej.
Na sobě měl oblečené tmavě hnědé kalhoty a béžovou košili
s krátkým rukávem. Jeho společnice byla rovněž ve věku kolem 32 let, byla asi 160 cm vysoká, měla tmavé vlasy střižené
na mikádo a na hlavě pletený béžový klobouk. Na sobě měla
oblečený béžový kostýmek. Oba hovořili slovensky.
Policie žádá případné svědky, kteří by k tomuto případu nebo
k osobám pachatelů mohli podat jakoukoliv informaci, aby tak
učinili na linku tísňového volání 158.
Tento případ by měl být varováním pro ostatní občany. Nikdy si
do svých bytů ani domovů nepouštějte cizí osoby a nevěřte žádným báchorkám o dopravních nehodách a zraněných osobách.
Mějte vždy na paměti, že se může jednat o zloděje, podvodníky
nebo další kriminální živly. Jen tak se můžete uchránit před
případným okradením.
Sousedské neshody
V dopoledních hodinách 28. května vyjela policejní hlídka
řešit sousedské neshody do Staré Paky. Co bylo předmětem
sporu, není jasné. Jasné je pouze to, že starší žena vstoupila
do chodby bytu své mladší sousedky a zde ji sprostě nadávala
a vyhrožovala, že jí rozbije zařízení. Případ šetří policisté jako
přestupek proti občanskému soužití.
V neděli 7. června opět řešili policisté sousedské neshody ve
Staré Pace, kde se dva znepřátelení sousedé neustále napadají.
Hádají se ohledně pozemků, vzájemně se ruší a čas od času si
i vyhrožují. Hlídka, která vyjela na místo, všem řádně domluvila.
Postrach chatařů je ve vazbě
Rekreační chaty a chalupy byly, jsou a stále budou velkým lákadlem pro zloděje a bezdomovce. Zatímco bezdomovci mají
zájem hlavně o jídlo, pití a oblečení, zloději naopak kradou vše,
co se dá snadno a rychle zpeněžit. A právě jeden z nich se stal
od začátku letošního roku postrachem chatařů a chalupářů na
Novopacku, Jičínsku a Trutnovsku.
Jeho prvním objektem, do kterého se vloupal, byl rodinný
domek v Dolní Olešnici, ze kterého odcizil peníze, šperky,
alkohol, potraviny a další věci. Tato úspěšná akce ho zřejmě
motivovala k dalším vloupáním. To už přišly na řadu rekreační
objekty. Od února do konce dubna se tak vloupal do devíti chat
a chalup, ze kterých odcizil starožitnosti, potraviny, alkohol,
konzervy pro kočky, obrazy, porcelán, peníze, nářadí, nábytek
a další věci, vše v celkové hodnotě téměř půl milionu korun.
Policisté neponechali nic náhodě a na všech případech velmi
intenzivně pracovali. Podle způsobu provedení a předmětu
zájmu nakonec došli k závěru, že se jedná o jednoho pachatele.
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A nemýlili se. Na základě provedeného šetření, zajištěných stop
a výsledků expertíz zjistili, kdo za nimi stojí. Jedná se o osmačtyřicetiletého muže z okresu Trutnov, který si v těchto dnech
vyslechl obvinění z trestného činu krádeže, porušování domovní
svobody a poškozování cizí věci.
V současné době je obviněný muž ve vazbě, kde čeká na verdikt
soudu. Ten ho může poslat až na tři roky do vězení.
Opilec úřadoval
Silně opilý padesátiletý muž se domáhal v úterý 16. června ve

večerních hodinách vstupu do obydlí své bývalé přítelkyně ve
Staré Pace. Neustále na ni zvonil a bouchal jí na okna bytu.
Vzhledem k tomu, že se ho bála, oznámila vše na policii.
Hlídka, která vyjela na místo, zjistila, že muž sotva stojí na
nohou. Z tohoto důvodu ho vyzvala k provedení orientační
dechové zkoušky na alkohol, která u něj prokázala přes 3.3
promile alkoholu. A tak bylo rozhodnuto. Opilec v doprovodu
policistů putoval do Protialkoholní záchytné stanice do Hradce
Králové.
nprap. Hana Klečalová

Vítání občánků
23. 5. 2009 jsme ve zrenovované a nově vyzdobené zasedací síni obecního úřadu přivítali nové občánky naší obce. I tentokrát si
program připravily děti ze ZŠ pod vedením pí uč. Jitky Jírové, za obec děti vítaly starostka obce Věra Hlostová a Pavlína Gardiánová. Vítali jsme na dvě skupiny a obě přišli podpořit rodinní příslušníci, takže atmosféra byla velice příjemná. Fotograf pan Pokorný
to všechno pro Vás zdokumentoval. Přivítali jsme tyto občánky:
Eliška Vaníčková, Anežka Machová, Jan Chadima, Jakub Máslo, Pavlína Vrabcová, Leontýna Václavíková, Jiří Gernat, Štěpán Vondrák a Adéla Herbrychová.
Hana Hylmarová
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Jarní vystoupení
I v letošním roce se na Masarykově
ZŠ uskutečnilo 21. května 2009 jarní
vystoupení. Konalo se v návaznosti na
projekt Comenius. Žáci zde předvedli,
co se v uplynulém školním roce naučili
v různých kroužcích, nepovinných předmětech, ale i při výuce anglického jazyka. Jistě je i veřejnost obeznámena s tím,
že naše ZŠ hostila začátkem května žáky
i učitele z Turecka a Německa. Celý
program se tedy nesl v duchu prezentace
Staré Paky, našeho regionu i celé České republiky.
Úvod vystoupení rázně a vesele otevřely svižnou českou polkou děvčata z tanečního kroužku mažoretek. Své umění s hůlkou dokázaly i na melodie skupiny Abba. Kroužek navštěvují
dívky 2. - 5. třídy. Cvičí s chutí a rády se pochlubí veřejným
vystoupením. To vše zásluhou p. uč. Zdenky Vrátilové. V další
části programu se představil dětský pěvecký sbor pod vedením
p. uč. Soni Stuchlíkové a za doprovodu p. uč. L. Novotné. Děti
zazpívaly české lidové písně i písně z pohádek. Některé zazněly za doprovodu zobcových fléten. Hostům z Německa patřila
písnička Die Biene Maja a hosté z Turecka si mohli zanotovat
dvě turecké skladby. Poté již přišel “dramaťák”. S p. uč. Janou
Kuželovou natrénoval náš národní tanec – polku. Divadelníci
nás seznámili s historií tohoto tance, hlavně se však na jevišti
tančilo, a to lidově, společensky i moderně. Největší úspěch ale
zaznamenala scénka s tancem a pořádnou rvačkou na pražském
Žižkově mezi žižkovskými Pepíky! Dále vystoupila děvčata
ze 4. - 6. třídy pod vedením p. uč. Markéty Fléglové, která

předvedla pódiovou skladbu s prvky aerobiku. Dívky cvičily
na píseň Ready for love od skupiny Cascada. Polovina děvčat
navštěvuje kroužek teprve prvním rokem a na vystoupení se
svědomitě připravila.
Druhá část programu patřila prezentacím jednotlivých tříd v
anglickém jazyce. Pro zpestření nejprve vystoupili prvňáčci.
Ti v rámci projektu Comenius seznámili přítomné s důležitými
místy Staré Paky. S pomocí obrázků a dalších rekvizit představili naši školu, knihovnu, kostel, nádraží a místní sportoviště.
Prezentace dále předvedli žáci 2. stupně. Šesťáci představili
Českou republiku – její současnost, zeměpisné zajímavosti,
hospodářství, výrobky a sport, který nás skvěle proslavil. Žáci
své vystoupení doplnili velkými kreslenými obrazy, které si
připravili v hodinách výtvarné výchovy. Sedmáci vystoupili
se scénkou o tom, jak si představují práci v informačním středisku. Příchozí “zahraniční” turisty informovali v angličtině
o zajímavostech ve velkých městech našeho regionu. Všichni
osmáci předvedli v češtině, angličtině i němčině Prahu a její
hlavní památky. Nechyběla tam ani ztělesněná naše národní
řeka Vltava. Devátý ročník se zhostil úlohy představit našim
zahraničním přátelům významné české osobnosti z minulosti i
současnosti. Pomocí plakátů nejprve popsali tyto postavy v několika stručných bodech a poté předvedli krátkou scénku, v níž
všechny osobnosti vystoupily v jejich nejtypičtějších životních
situacích.
A co lze dodat na závěr? Učitelé i žáci jsou potěšeni z letošní
velké návštěvnosti našeho vystoupení. Z toho lze usoudit, že
veřejnost sleduje školní akce a má o ně stále větší zájem.
Sestavila a zapsala Mgr. Soňa Stuchlíková

Mezinárodní setkání v rámci projektu Comenius ve Staré Pace
Staropacká základní škola před dvěma lety zahájila práci na mezinárodním projektu Děti - budoucnost naší země a Evropy. Tento
projekt byl schválen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy a spolufinancován z fondů EU.
Během dvou let děti poznávaly partnerské země – Turecko a Německo - po stránce nejen zeměpisné a historické, ale také se se-

11

známily s národními zvyky, tradicemi, jídly a nápoji, poznaly život svých vrstevníků. Vždy čtyři děti měly možnost vycestovat do
dané země. Poslední setkání se konalo v květnu právě u nás ve Staré Pace.
Tomuto setkání předcházely velké přípravy, aby se zahraniční učitelé a děti u nás cítili co nejlépe a odvezli si jen hezké vzpomínky.
Děkuji tímto za pomoc všem rodinám, které poskytly ubytování dětem z Německa a Turecka. Stejně tak děkuji i paní starostce Věře
Hlostové za přízeň, kterou této akci věnovala i za milé přijetí na Obecním úřadě ve Staré Pace.
Učitelé a děti trávili týden společným poznáváním našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Navštívili jsme Novou Paku, Jičín, zříceninu
hradu Kumburk, Bozkovské jeskyně, Liberec, Špindlerův mlýn, Vrchlabí, zámek Hrádek u Nechanic a samozřejmě Prahu. Protože
nebylo možné ukázat vše, co bychom si přáli, představili děti nejzajímavější místa země a naše osobnosti formou prezentací, které
zazněly v angličtině. Naši hosté nezůstali pozadu a představili nám svá města.
Vyvrcholením společného setkání bylo sportovní dopoledne. Čtyři týmy se utkaly v míčových hrách. Tým Comenius obsadil pěkné
třetí místo.
Velmi příznivé ohlasy ze strany partnerských zemí jsou tou nejlepší odměnou všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto setkání
podíleli.
Věřím, že i v budoucnu se naše mezinárodní spolupráce bude dál rozvíjet a opět někdy děti a učitele z partnerských zemí ve Staré
Pace přivítáme.

Poděkování

Masarykova základní škola ve
Staré Pace děkuje firmě FITOS za
sponzorskou pomoc v uplynulém
školním roce.
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Recyklohraní

Po celou dobu letošního školního roku byla naše škola zapojená
do projektu Recyklohraní a třídění odpadu.
Žáci se seznamovali se zásadami třídění odpadu z domácností,
vysvětlili si, co je recyklace a jak se dá tříděný odpad využít
jako surovina k dalšímu zpracování. Žáci 1. stupně navštívili
třídicí linku komunálního odpadu v Přibyslavi a žáci 9. ročníku se při exkurzi seznámili s provozem řízené velkokapacitní
skládky v Košťálově.
Celý týden od 20. do 24. dubna byla výuka na prvním stupni
zaměřena na vztah člověka k přírodě, jeho kladný i záporný
vliv na ni. Naše aktivity vyvrcholily v pátek 24. dubna, kdy žáci
druhého stupně při svých prezentacích předváděli spolužákům,
co vše je možné dělat s odpady a jak je správně likvidovat.
Do třídění a sběru jsme se i prakticky zapojili. Odevzdali jsme
celkem 99 kg PET víček, 4 300 kg papíru, 320 kg drobného
elektrošrotu a 40 kg použitých baterií. Za body nasbírané v
programu Recyklohraní jsme získali sportovní vybavení a přehrávač DVD.
Školní výlety 2009
Letos jsme opět na konci školního roku vyrazili na výlety.
Přestože většina tříd absolvovala výlety jednodenní, poznali
žáci mnoho zajímavého a prožili spoustu příjemných i méně
příjemných (např. při velkých bouřkách) chvil. Líbilo se nám na
Kozákově, na kozí farmě v Pěnčíně, v Liberci, v Prachovských
skalách, Drábských světničkách, ve Špindlerově Mlýně. Osmá
a devátá třída vyrazily na vícedenní výlety. Samozřejmě zážitků
tedy bylo více, proto se o ně žáci podělí se čtenáři Podhoranu.
Výlet 8. třídy v Drhlenách
V pondělí 8. 6. jsme s paní učitelkou třídní J. Kuželovou a paní
zástupkyní M. Žalskou vyrazili na výlet do Drhlen. Mírně prodloužená cesta malebným údolím Plakánek kolem hradu Kost
nás dovedla do tábora. Dorazili jsme poněkud vyčerpaní, ale
veselí. Ačkoliv nás velikost a zařízení chatek příliš nepotěšily,
náladu jsme si vylepšili na loďkách, při koupání, při hraní volejbalu. Také jídlo bylo vynikající. Obdiv patří paní učitelce Kuželové, která se s námi odvážila skočit do té ledové vody. Ani
večerní táborák neměl chybu. Výlet se nám všem líbil, zvládli
jsme ho bez průšvihů a doufáme, že příští rok zase někam pojedeme. V úterý 9. 6. jsme v plném počtu dorazili domů.
M. Rulík a P. Pokorná
Výlet 9. třídy na Rozkoši
Na poslední školní výlet jsme letos jeli na Rozkoš s paní učitelkou P. Šimerdovou a s panem ředitelem P. Antošem. Strávili
jsme tam společně tři dny od 11. 6. do 13. 6. Navštívili jsme
mnoho pozoruhodných a krásných míst, například úchvatný
zámek v Novém Městě nad Metují, muzeum Boženy Němcové
v České Skalici a Babiččino údollí. Výlet jsme si užili, i když
počasí nám příliš nepřálo. Vždyť jsme byli naposledy spolu!
A. Zoubková a M. Mokošová

Návštěva partnerské školy v Německu
Spolupráce naší školy s partnerskou školou ve městě Bad Langensalza trvá už několik let. Také letos pobývali žáci 5. ročníku
týden na zájezdu v Německu.
V neděli 24. května po obědě se vydala skupinka patnácti žáků
a dvou paní učitelek, Vrátilové a Jírové, s panem řidičem Ottou
na cestu. Večer jsme se ubytovali v hotelu.
Součástí poznávacího výjezdu byla prohlídka města Bad
Langensalza. Obdivovali jsme květinové kolekce v Růžové
zahradě. Japonská zahrada nás uchvátila ukázkou fantazie a nápaditosti zahradních architektů. Při návštěvě historického hradu
Wartburg nás příjemně potěšilo, že prohlídku vedla sympatická
paní, která mluvila česky.
I hlavní město spolkové země Durýnsko Erfurt nám otevřelo
své pozoruhodnosti a zajímavosti. Dětem se samozřejmě nejvíce líbilo v zoologické zahradě.
Baumkronenpfad je cesta v korunách stromů. Stromy jsou zde
v nevelkém prostoru rozmístěny podle určitého klíče. Lákavým
zpestřením cesty pro děti jsou lanové prolézačky, dřevěná propadliště a naučná stezka.
S žáky 5. ročníku německé školy jsme se utkali ve sportovních
disciplínách. Zábavné sportovní soutěže náhodně vytvořených
smíšených družstev potvrdily, že děti nemají problém se mezi
sebou domluvit. Soutěžní klání jsme zakončili pozváním na
oběd. Byla výborná pizza, kterou připravili nejstarší žáci a žákyně z partnerské školy.
Ve čtvrtek jsme všichni litovali, jak týden rychle utekl. Děkujeme všem, kdo nám tento výlet umožnili.
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Poděkování
Od září 2009 dochází v naší mateřské škole ke změnám. Rodiče
i děti se zde budou setkávat s novými tvářemi. Pět zaměstnanců
odchází do důchodu. Je to bývalá paní ředitelka naší mateřské
školy paní Miluše Ptáčková, paní školnice Jaroslava Hrnčířová,
topič a údržbář pan Zdeněk Hrnčíř, paní Mieczyslava Nyplová, která zde pracovala v poslední době jako uklízečka, a paní
Jaroslava Antošová, která zastupovala paní učitelku Radku
Crhovou na mateřské dovolené. Chtěla bych všem poděkovat
za jejich obětavou práci. Zvlášť dlouholeté ředitelce naší mateřské školy paní Miluši Ptáčkové, pod jejímž vedením se nám
ostatním zaměstnancům mateřské školy velmi dobře pracovalo
a která se zasloužila o dobrou pověst staropacké mateřské školy. Jako učitelka měla vždy příkladný vztah k dětem a řada dětí,

byť už školáků se za ní k nám do mateřské školy stále vracela.
Nemohu zapomenout se svým poděkováním ani na dlouholeté
zaměstnance paní Hrnčířovou a pana Hrnčíře, kteří zajišťovali
technické zázemí naší mateřské školy. Paní Hrnčířová byla
vždy ochotna pomoci nám při akcích pořádaných pro děti, nebo
třeba i nahradit nemocnou paní kuchařku. Doufám, že se s našimi bývalými zaměstnanci budeme setkávat alespoň při akcích,
které bude naše mateřská škola pořádat.
Od září k nám nastupují dvě nové paní učitelky. Je to paní
Odeta Pilařová, paní Kateřina Zigová a asistentka pedagoga
paní Petra Tomešová. Jako školnice u nás bude pracovat paní
Martina Heráková, topič a údržbář pan Zdeněk Vít a uklízečka
paní Jana Schlöglová. Přeji novým zaměstnancům, aby se jim u
nás líbilo, aby náš nový kolektiv vytvořil v naší mateřské škole
pohodu a pěkné vztahy, a tím i pro děti pocit bezpečí a jistoty.

Zápis do mateřské školy ve Staré Pace
Dne 27. dubna se uskutečnil v naší mateřské škole zápis. Dostavilo se 19 dětí s rodiči. Protože nám
zároveň odchází do první třídy základní školy 19 prvňáčků, mohli jsme přijmout všechny malé zájemce. V současné době je tedy naplněna kapacita naší mateřské školy, která je 65 dětí. Přejeme našim
novým dětem, aby se jim v mateřské škole líbilo a aby zde trávily dny plné radosti, aby čas, který zde
prožijí, byl pro ně příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

JAKÝ BYL ROK U BERUŠEK
Naše školka kouzelná je,
každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme,
nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima
u Berušek je vždy prima!
Na podzim se 11 dětí a 15 dospělých vydalo pátrat po podzimních skřítcích. Jeli jsme vlakem do Lišného, pak jsme šli podél
Jizery pěšky na Malou Skálu. Objevili jsme hrad Vranov, vylezli jsme na vyhlídku Pantheon, odkud jsme spatřili na nádraží
malý domeček skřítků. Ale bohužel nebyli doma.
Na zahradě v MŠ jsme také skřítky hledali, ale po marném pátrání, když se už blížila zima, jsme na zahradě broučky, berušky
i kytičky uspali a stříbrným klíčem zahradu uzamkli.
Přes zimu nám nebyla dlouhá chvíle. U předškoláků probíhala
”Metoda dobrého startu”, která respektuje individualitu dítěte
a splňuje funkci diagnostickou. Měli jsme Mikulášskou a vánoční besídku. Přišli se na nás podívat Tři králové. Navštívili
jsme 1. třídu ZŠ před zápisem. Byli jsme v knihovně na výstavě
o Africe a na výstavě fotografií o Staré Pace. Jak se daří dětem
v MŠ ”Lvíček” v Lomnici nad Popelkou, jsme se přesvědčili
na vlastní oči. Líbila se nám tam jejich tělocvična a zahrada
s klouzačkami.
Na jaře jsme měli ”Sluníčkový den”, kterým jsme přivolávali
jaro. Byli jsme všichni ve žlutém oblečení a na hlavách nám
zářily žluté čelenky. Ruce jsme si namalovali na žluto a pomocí
jejich obtisků jsme vytvořili sluníčko, které svítilo, i když ob-
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loha venku byla zamračená. Čarovali jsme: ”Kůry, můry ven, ať
je krásný den” a podařilo se nám vyčarovat krásné Velikonoce
i se stromem vajíčkovníkem před MŠ. Při malování vajíček
nám pomáhali rodiče, které jsme pozvali na ”Ušatý karneval.”
Při něm jsme si užili hodně legrace. V dubnu jsme se proletěli
na košťatech jako čarodějnice. Hned na to jsme jeli ny výlet do
Starých Hradů, kde v podhradí bydleli vodníci, čerti, víly,… O
tom, že se nebojíme a že jsme dobrá parta, jsme se přesvědčili
v knihovně, kde jsme spali ve spacácích a bez maminek celou
noc!!! A plnili jsme úkoly, které nám dával Ferda Mravenec a
Beruška. Ještě jsme sportovali na olympiádě MŠ v Nové Pace,
oslavili jsme i dětský den, rozloučili se s předškoláky na zahradě a smlsli jsme si na poháru v Sokolovně.
Rok nám utekl jako voda, někteří předškoláci odejdou do ZŠ
a do Beruškové třídy přijdou noví kamarádi. Už se na ně moc
těšíme a budoucím školákům přejeme, ať se jim ve škole daří a
líbí. M. Ptáčková
Den dětí v Sedmikrásce
Toho dne už od rána svítilo sluníčko, na obloze skoro ani mráček. Děti se od rána těšily, až vyrazíme na procházku do blízkého okolí. Ještě se nasvačit, obléknout a hlavně nezapomenout
baťůžky na záda!

Cestou poznáváme luční květiny, pozorujeme mraveniště i
berušku v trávě. A také trochu sportujeme – závodíme v běhu,
házíme šiškami na cíl, přeskakujeme pařezy. Pomalou procházkou jsme přes louku kolem lesa došli až k malému ohništi. Za
chvíli se do okolí linula neodolatelná vůně ohýnku a pečených
buřtíků. Chutnaly nám báječně! Po krátkém odpočinku zbývá
chvíle na hraní a běhání.
A potom už honem zpátky do školky. Den dětí se nám vydařil.
Tak zase někdy příště!
Eva Zahradníková
Sluníčková třída
Školní rok uběhl jako voda a už je tu opět loučení. Loučení
předškolních dětí s mateřskou školou, loučení s mladšími kamarády a s oblíbenými hračkami /i když není třeba smutnit, vždyť
pohrát si s nimi mohou děti při každé návštěvě v MŠ/.
My všichni budeme rádi vzpomínat na společné akce a hezké
zážitky. Ať už se týkají opékání vuřtů, hry na stopovanou, soutěže na zahradě při ”Jablíčkovém odpoledni.” O občerstvení se
postaraly maminky lahodným jablíčkovým moučníkem.
V listopadu jsme vyráběli dýňová strašidla, i ta se moc povedla.
V prosinci nás čekaly hned dvě akce: ”Rej čertů” – a že se bylo
čeho bát – a vánoční besídka s tanečky a vánočními koledami.
V únoru si děti zatančily na dětském karnevalu. Pak už nás

čekaly přípravy na ”Velikonoční zdobení.” Vyráběli jsme kraslice, pletli pomlázky a naše šikovné maminky si troufly i na
složitější velikonoční výzdobu.

V květnu děti popřály svým maminkám k svátku. K pěknému
dárku, který samy vyrobily, přidaly hudební pásmo a pohádku
o Honzovi.
Velký úspěch měla 6. olympiáda mateřských škol v Nové Pace.
Naše školka se umístila na 2. místě ze čtyř družstev. Nejvíce
se o to zasloužil Matěj Vrabec, který zvítězil ve všech čtyřech
chlapeckých disciplínách - skok do dálky, běh na 40 m, hod

míčkem a běh na 300 m - a z Beruškové třídy Terezka Horáčková, která obsadila 1. místo mezi dívkami v hodu míčkem.
Stříbrný putovní pohár je vystaven v mateřské škole.
Teď nás čeká jen slavnostní rozloučení s předškoláky a pak už
opravdu ŠKOLKO, AHOJ!!!
Věra Šilhánová a děti ze Sluníček
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KNIHOVNA
OPOŽDĚNÁ NOC S ANDERSENEM
Letošní spaní jsme z technických důvodů musely odložit až na
24. 4. 2009, ale o to víc jsme si to užily /učitelky, knihovnice
i děti/.
V pátek před 18. hodinou jsme v knihovně čekaly, kdy přijdou
první spáči. Děti si odložily svoje spacáky i karimatky, vyndaly
dobrůtky, které maminky napekly a nazdobily a pustily jsme se
do práce. Naše Noc se letos nesla v duchu Ferdy mravence od
O. Sekory. My, ”vedoucí”, jsme měly broučkovská tykadla a
děti nám hned vymyslely přezdívky – BERUŠKA MATYLDA,
BERUŠKA ŠLAPALKA, PYTLÍK A MASAŘKA.
Děti se z pohádky dozvěděly, že byl Ferda nespravedlivě potrestán, a dokonce polapen a od toho se odvíjely úkoly, které
děti plnily:
- Zmačkanou /papírovou/ koulí z bláta házely na zlou Berušku
/nejprve papírovou, posléze i skutečnou Matyldu/
- Rozcvičily jsme se při písničce, abychom nepřítele snáze
porazily
- Venku za knihovnou jsme si hrály na šnečky
- Trénovaly jsme dobrý hod
- Nafukovaly jsme velký balón /bublifuk/
- Po nutném posilnění jsme vyrazily na půdu roubenky, kde
na nás po strastiplné cestě čekal zlý Mravkolev, který věznil
Ferdu
- Podařilo se nám ukořistit mapku vězení a vydaly jsme se
Ferdu hledat noční Starou Pakou
- Přemohly jsme zlého pavouka a Ferdu jsme osvobodily
z pavučiny /někteří z nás se trošku báli, ale všechno dobře
dopadlo!!!/
Po nezbytné hygieně jsme připravily pro všechny spáče ”ložnici”, zalezli jsme si do spacáků a děti poslouchaly pohádky až do
usnutí. Všichni krásně spali, nikomu se nestýskalo a mnohým
se ani nechtělo ráno domů!!! Druhý den nás ještě čekalo vyplnění broučkovského kvízu, odměna bonbonem a zase někdy
příště AHOJ.
Foto na www.starapaka.rajce.net
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
V pondělí 15. 6. 2009 se v zasedací síni obecního úřadu ve
Staré Pace uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny. Paní uč. Lucie Novotná s dětmi si přinesly každý

svoji oblíbenou knížku a z ní přečetly krátký text. Následoval
kvíz, kdy děti prokázaly, že znají pohádkové postavy a mohou
se tak stát opravdovými čtenáři. Paní starostka Věra Hlostová
na závěr všechny děti popasovala. Děti si odnesly certifikát

čtenáře, krásnou knížku Okno do komína od Ivony Březinové
/tu v rámci akce Už jsem čtenář získají děti pouze při takovéto
akci/, poukázku na nanuka a také získaly drobné předměty od
sponzora.
Na závěr jsme se všichni vyfotografovali a mně nezbývá než se
na nové návštěvníky knihovny těšit.
Foto také na www.starapaka.rajce.net
Rozloučení s deváťáky
S blížícím se koncem školního roku nastávají mnohá loučení.
V pondělí 22. 6. 2009 jsme se s žáky 9. tříd rozloučili na obecním úřadu. Paní starostka ”velkým dětem” nastínila, co je čeká
v dalším osobním i studentském životě, popřála jim hodně štěs-

tí a sil a na závěr si každý odnesl růžičku a CD Historie škol ve
Staré Pace. Tak hodně zdaru ve Vaší další životní etapě!

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Od 27. 7. do 16. 8. a od 26. 8. do 30. 8.
bude knihovna ZAVŘENA.
V ostatní dny bude otevřeno jako v běžném roce.

CVIČENÍ S DĚTMI
VÝLET
Dne 16. 5. se i přes nepřízeň počasí hrstka maminek s dětmi
vydala na každoroční pohádkový les do Rovenska pod Tros-
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kami. Počasí se nakonec umoudřilo a párkrát i sluníčko na nás
mrklo. Tento ročník byl věnován pohádce O zakleté princezně
a perlové panně.
Děti dostávaly za splněné úkoly perličky, aby potom osvobodily princeznu. Prošli jsme kolem Čertovy skály, kde jsme viděli
plno pohádkových postav, i čerty.
Za 14 dní nás čekalo poslední cvičení, kdy jsme si naplánovali
stopovanou v Zádušce.
Účast byla velká! Počasí nám opět nepřálo, ale nenechali jsme
se odradit. Vědomostní úkoly děti zvládly na jedničku a na
konci nás čekal ukrytý sladký poklad. Děti dostaly k zakončení
sezony medaili a čestné uznání.
Moc se těšíme za 2 měsíce, po prázdninách na viděnou
Romana Doubková a maminky s dětmi

Jak jsme jeli bez houkání

Sympatické jarní teploty a krásné jasné počasí nás Staropacké
hasiče inspirovalo k uspořádání cyklistického výletu určeného
nejen pro samotné hasiče, ale i pro ostatní příznivce pohybu.
Sraz byl naplánován u hasičské zbrojnice v neděli dne
10. 5. 2009 ve 13.00 hod.
Na místo se dostavili jak rekreační cyklisté s dětmi, tak i zarputilí sportovci, kteří si plánovanou trasu ztížili jízdou na originálních velocipédech bez možnosti změny převodu. A když
stylové kolo, tak i stylové oblečení viz. třicátá léta minulého
století. Počasí si však umínilo prověřit odhodlání zúčastnit se
výletu a připravilo si přesně ve 13.00 hod. vydatnou přeháňku,
jejíž dešťové kapky se snažily z nás smýt odhodlání šlápnout do
pedálů. Nicméně jsme vytrvali a krátce po dopadu posledních

kapek, kdy dorazilo i dvojkolo, jsme vyjeli směrem na Brdo,
kde jsme byli uvítáni slunečními paprsky a dále jsme pokračovali kolem Kumburku na Klepandu, kde jsme si dopřáli krátkou
chvíli oddechu.
Za nádherného slunečného odpoledne jsme si užívali výhledy
na rozmanitou barevnost jarní krajiny, především žluť řepkových lánů s pozadím zasněžených vrcholků Krkonoš, a pochvalovali si, že jsme se nedali chvilkovou nepřízní počasí odradit.
Pokračovali jsme na Ploužnici a pak trhajíce rychlostní rekordy
sjeli do Lomnice, kde jsme se odměnili zastávkou v cukrárně
na zmrzlinu a také na Vánoční kafe. Zde se naše skupina rozdělila. Rodiče vezoucí děti na sedačkách jeli přes Novou Ves
k domovu a ostatní pokračovali přes Libštát a Bělou, kde bylo
v restauraci U Dubu závěrečné vyhodnocení trasy dlouhé 35
kilometrů.
Pokud chcete vědět, jaké vynikající přísady obsahuje Vánoční
kafe, pojeďte příště s námi.
Stanislav Nypl

NÁŠ ROK VE SVAZU DŮCHODCŮ

O čem se zmínit nejdříve? Udělám nejprve seznam akcí:
1/ Jánské Lázně – rekondiční pobyt – 84 osob
2/ Rekreační pobyt na chatě Lenoch v Rokytnici n. J.
3/ Zájezdy do solné jeskyně do Polska – ozdravný zájezd
11x s účastí 506 osob
4/ Schůze s přednáškami na zajímavá témata a s oblíbenými
koláči a kávou.
5/ Taneční neděle + Jarní zábava
6/ Výlet – 1x tajný – poznávání KRNAPu
7/ Zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi a ve Vysokém
n. J.
8/ Sport – soutěže v kuželkách 2x
9/ Sběr použitého ošacení – humanitární činnost
10/ Léčitel p. Havelka – 1x měsíčně
Jak jsou všechny akce oblíbené? Je to vidět na návštěvnosti,
protože si může každý vybrat, co mu vyhovuje a kde je mu dobře a vzájemně se setkat s lidmi, se kterými je mu hezky. V našem věku jsou právě tato setkání velice důležitá. Někoho posílí
to, že si uvědomí, že jsou na tom lidé ještě hůř než on a mají
přesto elán, druhé potěší to, že mohli ještě něco vidět nebo dokázat, a tak berou svůj zdravotní hendikep trochu s nadhledem.
Jinému rekondice nebo solná jeskyně přidá trochu zdravíčka.
Máme radost, že takto to chápou i na OÚ ve Staré Pace a jejich
dar 10.000,- Kč nám umožňuje v našich aktivitách pokračovat.
Paní starostka Hlostová dochází i někdy mezi nás a vždy je to
velice pěkné setkání. Děkujeme celému ”jejímu týmu” na OÚ
za jejich přístup k nám. To se ovšem nedá říci o přístupu MěÚ
v Nové Pace. Město Nová Paka s námi komunikovalo pouze
odpovědí v tomto znění:
Sdělení – žádost o příspěvek
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí příspěvku na činnost
Vaší organizace sdělujeme, že komise na svém zasedání
dne 9. 3. 09 žádost projednala a rozhodla o odložení z důvodu velmi napjatého rozpočtu.
Zároveň však komise město žádá o navýšení rozpočtu.
V případě příznivého rozhodnutí bude Vaše žádost v letošním roce opět projednána.
Děkuji za pochopení
Předseda sociálně-zdravotní komise MUDr.Roučka
Stará Paka má 80 členů, Nová Paka má 257 členů, ale všech
akcí se zúčastňujeme 50/50.
Celému výboru našeho Svazu děkujeme za jejich práci. Vždyť
téměř denně je někdo v kanceláři, protože každé akci předchází
plno práce se zajištěním, přípravou, zaplacením a my už jen
sedneme do autobusu a užíváme si hezké zážitky.
Vím, že nemluvím pouze za sebe, ale za mnoho našich spokojených členů.
Alena Horáčková
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V ÚSTÍ TO JEŠTĚ ŽIJE . . .
V sobotu 14. 3. 2009 uspořádala parta Ústečáků pod záštitou
místních hasičů dětský karneval.

Mnoho soutěží pro menší i větší děti doplnily klávesy a zpěv Petra Fejfara. Nejlepší masky ocenila porota, ale dárečky v podobě
sladkostí dostaly všechny děti. Děkujeme všem sponzorům, kteří
přispěli, hlavně firmě Tropico za nádherná vyřezávaná molitanová zvířátka. Zbylá zvířátka jsme darovali Dětskému centru v
Semilech.
Večer následoval hasičský bál, kde příjemné chvíle vyplňovala
skupina Pakaboys. Škoda jen, že na přípravě těchto akcí se podílí
čím dál méně hasičů a dobrovolníků.....
Další akcí bylo pálení čarodějnic, i když zvečera počasí příliš

nepřálo, zažilo jsme nakonec mnoho legrace. Dobré pivo a opečené buřty všem velice chutnaly.
Sobota 30. 5. 2009 byla ve znamení dobrovolných hasičů. Proběhla okrsková soutěž v požárním sportu. I přes nepříznivé

počasí se zúčastnilo 7 družstev. Některým soutěžícím se nedařilo
podle jejich představ, ale vše nakonec zvládli. Vyhlášení výsledků

proběhlo v kulturním domě, kde bylo připraveno občerstvení v
podobě kuřecích a vepřových steaků paní Kadavé, které všem
chutnaly.
A jak to vše dopadlo?
Ženy: 1. Roškopov
2. Stará Paka
Muži: 1. Stará Paka 1
2. Stará Paka 2
3. Roškopov
4. Ústí
5. Brdo
Po ocenění následovala hasičská tancovačka. Ke zdárnému
průběhu této organizačně náročné akce pomohli hasiči a dobrovolníci, za což jim patří veliký dík. L. + P. Fejfarovi
NOHEJBAL V ÚSTÍ
V sobotu dne 23. 5. 2009 uspořádala TJ Sokol Ústí u Staré Paky
nohejbalový turnaj trojic na hřišti v Ústí. Pořadatelé se museli
nejprve vypořádat s následky pátečního nepříznivého počasí a
po úklidu popadaných větví a odstranění kaluží z kurtu bylo vše
ke hře připraveno. Za účasti 13 přihlášených mužstev z místa i
blízkého okolí (Ústí, Roškopov, Stará Paka, Levínská Olešnice,
Nová Ves n. Popelkou, Čistá u Horek, Nová Paka, Železnice),
která byla rozdělena do dvou základních skupin, byla sehrána
utkání systémem každý s každým. Do závěrečných finálových
bojů postoupila prvá 3 mužstva z každé skupiny.
Větrné počasí po páteční ”hrozbě” vydrželo bez deště, a tak byla
sehrána všechna plánovaná utkání. Všichni účastníci turnaje byli
spokojeni s hladkým průběhem a již se těší na další klání.
A jaké bylo konečné pořadí:
1. Čistá u Horek (Hubálovský, Prokeš, Plecháč, Klazar)
2. ”Sklep” N. Paka (Z. Kemr, P. Kemr, Dejmek)
3. Nová Ves n. Pop. (Jíra, Otmar , Šolc)
Pořadatelé – členové TJ Sokol Ústí u St. Paky – tímto děkují všem
hráčům i divákům za jejich účast, všem sponzorům a Obecnímu
úřadu ve Staré Pace za hmotnou podporu turnaje.
za TJ Sokol Ústí u Staré Paky – Pavel Svoboda
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ROŠKOPOV
O velikonočním víkendu uspořádali členové stolního tenisu
ping-pongový roškopovský supermatch. V mužské kategorii se
za zelenými stoly utkalo 14 hráčů.
Výsledky bojů:
1.
Krejčí P. st.
2.
Krejčí P. ml.
3.
Krejčí J.
4.
Kočandrle O.
5.
Na dalších místech se umístili: Vít J., Sochor L., Červený P., Krejčí P., Zuzánek K., Samek P., Kříž M., Dont Z.,
Matouš T. a Sucharda M.
V květnu se členové SDH začali připravovat a trénovat na okrskovou soutěž. Letos se za nepříznivého počasí a organizačních
nesrovnalostí konala v Ústí u Staré Paky.
Ženská kategorie:
1.
SDH Roškopov
2.
SDH Stará Paka
Mužská kategorie: 1. a 2. místo vybojovalo SDH Stará Paka,
3. místo obsadilo SDH Roškopov.
Na 20. června připravili členové SDH Roškopov výlet nejen
pro děti. Před 8. hodinou ranní se výletníci sešli u kulturního
domu v Roškopově a odjeli autobusem do Pěnčína u Jablonce
n. Nisou. První částí prohlídkového okruhu ve Výletním areálu
bylo shlédnutí brusírny skleněných perel. Po projití celé výrobny nás průvodkyně zavedla do promítací místnosti a pustila
krátké video s výrobou sýrů a chovu zvířat na zdejší farmě. Poté
nás dovedla do obchodu s hotovými výrobky. Kdo chtěl, mohl
nejprve ochutnat různé druhy kozích sýrů, klobásek a uzeného
masa a potom si výrobky i zakoupit.
Další část prohlídky byla návštěva korálkové dílny. Po zakoupení navlékacího materiálu si mohl každý zhotovit dle vlastní
fantazie náhrdelník, korálky na krk, náušnice nebo i různé obrázky z velkého množství různobarevných korálků. Po výtvorech jsme si v časové prodlevě prohlédli další zvířátka chovaná
na farmě.

V pravé poledne na nás čekal vyhlídkový vláček. Vyjel ze
zastávky areálu Pěnčín, jel přes obce Huť a Jistebsko. První
zastávkou po projížďce nádhernou krajinou byla rozhledna
Černá Studnice. Počasí přálo, a tak kdo chtěl, vyšlápl si nahoru a naskytl se mu krásný výhled i na Ještěd a Liberec. Při
zpáteční cestě zastavil vláček v obci Krásná, kde jsme shlédli
poutní místo s léčivou studánkou – Kittlův dům /v této době
v rekonstrukci/ a kostel Sv. Josefa. Konečná stanice byla opět
v Pěnčíně. Potom jsme si zašli na oběd do restaurace “U Brusírny,” kde se velice líbilo dětem na dětském hřišti s houpačkami,
prolézačkami, skluzavkou a kolotočem.
Před odjezdem domů dostaly děti malý dáreček k MDD.
27. června pozval své členy SVAZARM – dnes AVZO Roškopov na slavnostní odpoledne konané k 50. výročí založení této
organizace.
BLAHOPŘÁNÍ
Ústřední výbor sdružení hasičů vyznamenal pana Jaromíra Tomeše /člena SDH Roškopov/ medailí Za záchranu života.
TOPSPINOVÉ OKÉNKO
Poslední ohlédnutí za okresní soutěží stolních tenistů v kategorii muži D.
V celkovém hodnocení tabulky skončilo družstvo Roškopov na
12. místě.
V sezóně 2008/2009 se vystřídalo za zelenými stoly 13 hráčů.
Nejvíce bodovali:
P. Krejčí ml. /77,78%/, J. Krejčí /60,71%/, J. Vít /46,88%/,
P. Krejčí st. /44,44%/ a O. Kočandrle /38,89%/. Další hráči
– P. Samek, K. Zuzánek, M. Kříž, P. Červený, K. Horáček,
J. Stuchlík, L. Sochor a P. Krejčí – se již tolik neprosadili, ale
všichni určitě hráli tak, aby neudělali Roškopovu ostudu.
Všem přeji hodně úspěchů do další sezóny.
Krásné prožití letních prázdnin Vám všem přeje
Andrea Zuzánková

SPORT
Staropacký kros
V tradičním dubnovém termínu uspořádal oddíl lyžování při
TJ Sokol Stará Paka již 32. ročník přespolního běhu – Staropacký kros 2009 - závod, který je zařazen do seriálu ”Pohár
běžce Českého ráje”. Závod se uskutečnil v areálu víceúčelového hřiště ”Sokolák”. Ve 20 vypsaných věkových kategoriích
startovalo celkem 183 závodníků. Závod byl pečlivě pořadateli
připraven, každý z členů lyžařského oddílu měl svůj úkol, a tak
proběhl bez jakýchkoliv problémů a dle vydaných propozic.
Snad jediným záporným bodem byl incident volně pobíhajícího
psa v obci Podlevín, kudy probíhal hlavní závod, který napadl
jednoho ze startujících mužů. Organizátorům přálo i počasí, a
tak všichni účastníci sportovního dopoledne odcházeli spokojeni, možná až na ty, kterým se nepodařilo vystoupit na stupně
vítězů, ale věříme, že tomu tak bude příště. Ceny pro vítěze dodal TJ Sokol Stará Paka, SŠGS Nová Paka, Obecní úřad Stará
Paka, řeznictví a uzenářství Karel Václav, penzion Sokolovna
Stará Paka, tiskárna Fitos Stará Paka.
Z výsledků uvádíme:
Kategorie mlíčňáci I. – 2007 a mladší:
1. Dias Matyáš - HSK Benecko, 2. Vondráčková Viola - Jičín,
3. Foffová Lucie - Nová Paka

Kategorie mlíčňáci II. – 2005-2006:
1. Cogan Ondřej – So N. Paka, 2. Cogan Mikuláš – So N. Paka,
3. Nýdrle Filip – So N. Paka
Kategorie předškolní dívky – 2003-2004
1. Půlpánová Magdaléna – Ski Jilemnice, 2. Bergerová Veroni-
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ka - So Studenec, 3. Vávrová Vanda - Hořice
Kategorie předškolní chlapci –
1. Vik Matěj – So N. Paka, 2. Skalický Jakub – Ski Krkonoše
Vrchlabí, 3. Vopršal Jaroslav – So N. Paka
Kategorie minižákyně – 2001-2002
1. Jánská Kristýna 2. Trejbalová Renata 3. Bergerová Magdaléna - všechny So Studenec
Kategorie minižáci –
1. Ježek Jakub – Ski Jilemnice 2. Lelek David – ZŠ St. Paka,
3. Horák Ondřej – HSK Benecko
Kategorie nejmladší žákyně – 1998 – 2000
1. Hanušová Dominika, 2. Půlpánová Markéta, 3. Kociánová
Barbara - vše ČKS Ski Jilemnice
Kategorie nejmladší žáci 1. Vrabec Milan - So St. Paka, 2. Rychtera Matěj, 3. Kučera
Jakub – oba ČKS Ski Jilemnice
Kategorie mladší žákyně – 1996 – 1997
1. Janatová Kateřina – ČKS Ski Jilemnice, 2. Šormová Marie
– LO St. Paka, 3. Votočková Eliška – Ski Jilemnice
Kategorie mladší žáci
1. Schutz Filip – HSK Benecko, 2. Sucharda Pavel – ISK
L. Olešnice, 3. Želechovský V. - ZŠ Husitská N. P.
Kategorie starší žákyně 1994-1995
1. Kučerová Lída – So Stružinec
Kategorie starší žáci
1. Štoček Fabián – Ski Jilemnice, 2. Honců Miroslav – H. Branná, 3. Horáček Jakub – FC Lomnice n. P.
Kategorie dorostenci 1992-1993

1. Honců Miroslav - So H. Branná, 2. Jedlička Daniel, 3. Kobrle Jaromír – oba ZŠ Husitská N. Paka
Kategorie ženy – 1991 a starší
1. Grohová Karolína – TJ D. Králové, 2. Kučerová Petra - Stružinec, 3. Hrdličková Nela - Syřenov
Kategorie muži
1. Randák Karel – Ski Jilemnice, 2. Berka Radim – Kozákov, 3.
Cogan Rudolf – So Nová Paka
7. Ježek Martin, 10. Straňák Pavel, 11. Pospíšil Jaroslav,
12. Dytrych Dušan, 13. Pánek Tomáš,14. Karel Radim, 18. Gurecký Petr – všichni So a Bike Stará Paka
Kategorie veteráni 40
1. Dědeček Jaromír – AC Turnov, 2. Kučera Petr – Stružinec, 3.
Vávra Radek – Hořice
Kategorie veteráni 50
1. Binter Karel – Loko Trutnov, 2. Trejbal Karel – SK Ml. Boleslav, 3. Brunclík Ivo – Sn Šp. Mlýn
Kategorie veteráni 60
1. Šír Václav – Sp. Rokytnice n. J. , 2. Šteinc Ludvík – Vrchlabí, 3. Hák Jaroslav – So Studenec
Kategorie veteráni 70
1. Kohout Tomáš – Kooperativa Praha
Všem startujícím sportovcům pořadatelé děkují za účast a těší
se na shledání v dalších ročnících tohoto závodu. Kompletní
výsledky naleznete na internetové adrese: www.volny.cz/
staropackykros
za TJ Sokol Stará Paka – lyžařský oddíl
zpracoval Jiří Knap
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Oddíl kopané TJ Sokol Stará Paka
STARÁ GARDA
V AKCI
V sobotu 6. června sehrálo mužstvo staropackých
internacionálů
přátelské
utkání s pražským soupeřem – FK PLÁCEK SPOŘILOV. Soupeř byl více
než zdatný, neboť pravidelně hraje v pražské soutěži
neregistrovaných mužstev.
To se také ukázalo jako
hlavní důvod vysoké porážky našeho mužstva na
hřišti. Naši hráči se opět
setkali po roce, kdy hráli
své utkání v rámci oslav
650 let Staré Paky. Soupeř
byl techničtější, sehranější.
Škoda některých našich
příležitostí, které mohly
být využity a konečný výsledek mohl být přijatelnější. Utkání se hrálo na mokrém trávníku za vydatných
dešťových přeháněk. Konečný výsledek byl 9:2
pro pražské hosty.
V našem mužstvu se vystřídali tito hráči:
Milan Vrabec, Oldřich Vrabec, Milan Typlt,
Václav Horák, Martin Mach, Václav Řeháček, František Lhota, Pavel Palm, Josef
Klučák, Jaroslav Bark, Miroslav Pfefr, Jiří
Knap st., Ing. Zdeněk Mizera, Ing. Miloš Dušánek, Jaroslav Sedláček a Jan Zajíc.
Nejstarším hráčem našeho mužstva byl 54 letý
Jiří Knap, kterému sekundovali stejně ”mladí”
Jarda Bark a František Lhota.
Hráči si v kabině slíbili, že nezůstane pouze u
jednoho utkání v roce a nějaký ten fotbálek si
letos ještě dají.

TO TU JEŠTĚ NEBYLO !!
A pokud bylo, tak to nikdo nezanamenal. O
čem je řeč? Že se na hřištích a sportovištích
objevují v jednom týmu otec se synem, není
takovým zvláštním úkazem a je to vcelku
normální jev. Ale že v jednom týmu nastupuje dědeček se svým vnukem, staropacká
kopaná dlouho nepamatuje. Stalo se tak v mistrovském utkání našeho ”B” mužstva mužů
v utkání se Starým Místem ”B” 13. 6. 2009,
kdy na hřišti byli Jaroslav Bark a v brance
jeho vnuk Martin Richter. Jarda Bark tak ”vypomáhá” při současné hráčské krizi rezervního mužstva mužů. Přejeme mu, ať mu to ještě
dlouho ”kope”.
za TJ Sokol Stará Paka – Jiří Knap

Fotbal
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Stará Paka opět ve III. lize!!!
Po roční zkušenosti a sestupu z celostátní III. ligy skupiny C
v sezoně 2007 - 2008 se naše ”A” družstvo staropackého stolního tenisu představilo opět po roce v právě skončené sezoně
2008 - 2009 v nejvyšší soutěži Královéhradeckého kraje – divizi. Cílem bylo pokusit se atakovat postupovou příčku, tedy skupinu celkově vyhrát, a zajistit si tak přímý postup do III. ligy.
Družstvu ve složení Vajgl Pavel, Dlabola Petr, Šajner Lubomír,
Kortus Petr, Foff Lukáš (talentovaný starší žák na střídavý start
z DTJ Hr. Králové) se celkové prvenství v soutěži nepodařilo
vybojovat a se ztrátou 4 bodů na vítězný Kostelec n. Orl. obsadilo druhou příčku.
V rámci reorganizace a rozšíření III. ligy o další účastníky
jsme měli možnost reparátu v podobě dodatečné kvalifikace
ve dnech 16. - 17. 5. 2009 v Kolíně (viz samostatná zpráva).
Do postupových míst jsme se sice v rámci kvalifikace nevešli,
ale byli jsme vybráni jako první náhradníci na postup v případě odřeknutí či nepřihlášení některého z mužstev. Teoretická
šance na postup tedy stále žila. Tato šance se záhy pár týdnů
po kvalifikaci stala skutečností, protože mužstvo SK Stonava
sestupující z II. ligy nepřihlásilo účast ve III. lize. Doplňující
místo bylo tedy volné. Tím pádem nás vedení ČAST kontaktovalo a nabídlo nám jako prvnímu náhradníkovi převod soutěže
do III. ligy. Nabídku jsme samozřejmě akceptovali a minimálně
v příštím roce bude opět ve Staré Pace k vidění III. ligový stolní
tenis!!! Konec dobrý, všechno dobré.
Tímto chceme pozvat fanoušky, milovníky celuloidového míčku i další nadšence z řad veřejnosti ke sledování a povzbuzování v náročných bojích na zelených stolech. O rozpisu domácích
utkání Vás budeme průběžně informovat, sezóna začíná obvykle koncem září.
Zpráva o kvalifikaci o postup do III. ligy ve stolním tenise
Dne: 16. – 17. 5. 2009
Místo: Sportovní hala SPŠ strojní Kolín
Přihlášení:
SK Svinov, Spartak Pelhřimov, KST Jirkov, Linea Chrudim,
SF SKK EL Niňo Praha, FK Kolín - postupující
TJ Sokol Stará Paka, TJ Bystřice pod Hostýnem, SK Brno
Slatina, Dioss Nýřany, Start Karlovy Vary, SKST Liberec
E, SK Přerov, Sokol Vodňany
Celkem se jí účastnilo 14 mužstev ze všech koutů ČR. Bojovalo
se o 6 postupových míst 2-kolovým systémem (na 2 porážky).
Jak dopadly výsledky?
1. kolo
So Stará Paka vs. So Vodňany 9:3
Los nám v 1. kole přiřkl velice silného protivníka – jihočeské
Vodňany. Byly považovány za mírného favorita, neboť se dostaly do sestupového pásma v jejich skupině III. ligy. Průběh
utkání velice rychle ovlivnilo naše brzké vedení po vcelku
vyrovnaných zápasech se štastným koncem pro nás. Pravděpodobně se z tohoto šoku tým Vodňan nedokázal vyrovnat a
utkání jsme zaslouženě dotáhli do vítězného konce.
2. kolo - So Stará Paka vs. KST Jirkov 2:9
V 2. kole na nás čekalo mužstvo ze severu Čech – Jirkov. Byl to
druhý tým své divizní skupiny posílený o 2 hráče, kteří již okusili vyšší ligové soutěže. Minimálně zkušenosti byly na jejich
straně a podle toho i průběh utkání vypadal. Po vcelku hladkém
průběhu jsme podlehli 2:9, když už smolně prohraná čtyřhra
v úvodu jakoby určila celkový vývoj utkání. Tentokrát se od
nás štěstěna odvrátila, a ač se prohra jeví jako drtivá, jednotlivé
zápasy tak jednoznačné nebyly. Nutno ale objektivně přiznat,
že soupeř byl momentálně na duel lépe připraven a zaslouženě
zvítězil.

Tímto neúspěchem jsme se dostali do opravných kol (kola poražených) hraných následující den v neděli. Již po utkání s Jirkovem jsme věděli, že se v neděli ráno utkáme s týmem Brno
Slatina – účastníkem jihomoravské divize.
1. kolo poražených
So Stará Paka vs. SK Brno Slatina 9:5
Nedělní ráno se z naší strany neslo v bojovném duchu a doslova jsme na soupeře od začátku ”vlétli”. Jednotlivé duely byly
vyrovnané a dramatické, ale přeci jenom jsme prokázali větší
hlad po úspěchu. Po kolektivním spolehlivém výkonu jsme hráče z Brna udolali, a vynutili si tak rozhodující zápas o postup,
který nás čekal pár hodin po skončení tohoto utkání.
2. kolo poražených
So Stará Paka vs. Linea Chrudim 6:9
Soupeř pro nás známý, disponující zkušeným kádrem, který
dlouhá léta patřil mezi tradiční účastníky divizní i III. ligové
soutěže. Začátek utkání se pro nás jevil více než slibně a až do
půlky zápasu jsme drželi aktivní skore 6:3 a jen 3 zápasy nás
dělily od účasti ve III. lize. Ovšem od tohoto okamžiku se začala karta obracet a přes veškerou snahu se nám utkání nepodařilo
dotáhnout do vítězného konce, a tak mohla Chrudim po boji
slavit. Veliká škoda a zmar. Vítězství nám doslova proteklo
skrz prsty.
Chceme touto cestou poděkovat našemu spoluhráči z oddílu
Luboši Krtičkovi, který ochotně a v duchu fair-play ”odpískal”
celou porci zápasů po oba dny a také se staral o dobrou náladu
v manšaftu. V neposlední řadě také přítelkyni Luboše Šajnera,
Lence, za neúnavné povzbuzování a hecování. Díky také patří
dnes již bývalému spoluhráči Lukáši Foffovi (návrat do DTJ
HK) za reprezentaci našeho oddílu a přispění k 2. místu v divizi. Škoda jen, že nám nemohl pomoci v kvalifikačních bojích.
To ale regule soutěže nedovolovaly.
Gatulace opět po roce našim hráčům ”A” mužstva.
OHLÉDNUTÍ ZA OKRESNÍ SOUTĚŽÍ 2008 - 2009
Skupina B
Naše ”C” mužstvo mužů skončilo na 2. místě o jediný bod za
vítěznou rezervou Valdic a tím si vybojovalo postup do skupiny
A. Mužstvo hrálo v sestavě Tomáš Pánek (úspěšnost 85%), Ondřej Kamler (77,33 %), Milan Pánek (64,63 %) a Pavel Vávra
(60,61 %), jako náhradníci se vystřídali Pavel Kuřík, Ladislav
Hruška, Jiří Krutský ml. a Jiří Knap. Tímto druhým místem postupuje tým ”C” do elitní skupiny A okresního přeboru Jičín.
Skupina D
V této skupině startovalo naše ”D” mužstvo mužů. Skončilo i
přes mohutný finiš (8 vítězných zápasů po sobě) na 4. místě
tabulky shodným počtem bodů jako 3. Veliš B. Škoda jen nepodařeného vstupu do odvetné části soutěže po novém roce, kde
došlo ke zbytečné ztrátě 3 bodů (za porážku a remizu), které
v konečném účtování chybí. Mužstvo hrálo ve složení Pavel
Vávra (úspěšnost 96,25 %), Pavel Kuřík (80,56 %), Ladislav
Hruška (69,79 %), Jiří Knap (57,69 %) , Martin Havelka (33,33
%), dále střídali Jiří Krutský ml. (88,89 %), František Lhota
(64,29 %), Marta Rosenbergová (55,56 %).
Umístění jednotlivců dle Regionálního svazu st. tenisu Jičín
- celková bodovaná úspěšnost:
12. místo Tomáš Pánek, 19. Pavel Kuřík, 20. Pavel Vávra, 30.
Ondřej Kamler, 49. Ladislav Hruška, 73. Milan Pánek, 101. Jiří
Knap, 176. Martin Havelka.
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Vedení oddílu stolního tenisu přeje všem hráčům příjemnou dovolenou a v září 2009
se těší na shledání u zelených stolů.
Z podkladů Info systému stolního tenisu zpracoval
Jiří Knap – místostarosta a člen oddílu stolního tenisu

Okresní přebor muži B
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

22

17

2

3

0

899:617

259:137

58

1

Valdice B

2

St. Paka C

22

15

5

2

0

913:639

255:141

57

3

L. Bělohrad C

22

13

3

6

0

876:666

235:161

51

4

Nemyčeves B

22

14

1

7

0

812:730

215:181

51

5

Kopidlno B

22

12

4

6

0

838:710

229:167

50

6

Lány B

22

12

2

8

0

844:673

232:164

48

7

N. Paka C

22

9

4

9

0

799:732

207:189

44

8

Butoves A

22

8

2

12

0

746:812

183:213

40

9

Žlunice A

22

6

3

13

0

728:837

174:222

37

10

Hořice C

22

5

3

14

0

623:889

146:250

35

11

Rovensko B

22

3

2

17

0

568:961

121:275

30

12

Radim A

22

2

1

19

0

580:960

120:276
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Okresní přebor muži D
Tabulka soutěže po 26. kole - Základní část
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1084:616

323:145

73

1

Kopidlno C

26

23

1

2

0

2

Rovensko C

26

22

0

4

0

1105:596

331:137

70

3

Veliš B

26

21

1

4

0

1066:674

316:152

69

4

St. Paka D

26

21

1

4

0

1107:596

328:140

69

5

Úbislavice B

26

14

3

9

0

973:796

265:203

57

6

Chomutice A

26

15

1

10

0

970:780

266:202

57

7

Hořice D

26

13

2

11

0

900:770

257:211

54

8

Radim B

26

12

2

12

0

908:778

259:209

52

9

Jičín F

26

11

0

15

0

821:893

219:249

48

10

Nemyčeves D

26

9

1

16

0

809:909

212:256

45

11

Butoves C

26

7

1

18

0

689:995

176:292

41

12

Roškopov A

26

4

0

22

0

530:1107

126:342

34

13

L. Bělohrad E

26

2

1

23

0

529:1130

122:346

31

14

Slatiny A

26

1

0

25

0

382:1233

76:392
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SPORTOVNÍ AKCE LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU
Rada Lázeňského mikroregionu připravuje pro děti i dospělé ve druhém pololetí řadu sportovních soutěží:
25.7.2009 – turnaj v malé kopané dospělých v Lukavci u Hořic (4+1 hráč), přihlášky do 10.7.2009 na OÚ Stará Paka – p.Knap
15.8.2009 - cyklistické závody pro děti - Lázně Bělohrad – areál parku Bažantnice – budou součástí cyklistické soutěže – Podkrkonošský maraton
září 2009 - turnaj ve vybíjené pro děti – smíšená družstva - sportovní areál Pecka
září 2009 – volejbalový turnaj dospělých – smíšená družstva – sportovní areál Pecka (antuková hřiště) nebo Zábřezí (travnatá
hřiště) – bude upřesněno
říjen,listopad 2009 – turnaj ve stolním tenise dětí – Mlázovice
Podrobnější informace budou včas zveřejněny na obecních web stránkách a předány do ZŠ pro informaci žáků a dále budou
uveřejněny ve vitrínách obce u Sokolovny, knihovny a u autobusové zastávky U splavu.
Jiří Knap – člen rady Lázeňského mikroregionu
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