
Str. 2 -  Výtah z usnesení Rady města Opočna
Str. 3 -  Mnoho díků, chvály, ale i pár otazníků
Str. 4 -  Myslivci hodnotili minulý rok
Str. 4 -  Místní rybářská organizace
Str. 5 - Prof. RNDr. Stanislav Vacek
Str. 6 - Kultura
Str. 7 - Opočenský hokej ve výsledcích
Str. 8      - Konečné tabulky hokejové sezóny 2006/2007 

Čtrnáctideník pro kulturní a společenský život Opočna

23. března 2007 ročník X. - číslo 6. Zdarma

Z OBSAHU

Blýská se  na  lepší  časy.Blýská se  na  lepší  časy.
Za posledních několik let vydal náš stavební úřad desítky 

stavebních povolení na novostavby rodinných domů, většinou 
pro mladé rodiny s malými dětmi. Na tom by snad nebylo nic 
zvláštního. K zamyšlení je ale skutečnost, že podstatná většina  
nových rodinných domů je umístěna v okolních obcích, častokrát 
mnohonásobně menších, co se počtu obyvatel týká, než Opočno. 
A tak v Rohenicích, Houdkovicích, Semechnicích či Přepychách 
našlo a stále nachází nové domovy mnoho mladých rodin a 
obcím přibývají noví obyvatelé, kteří v nejednom případě odešli 
z Opočna. Ve výčtu obcí chybí záměrně České Meziříčí, protože 
výstavba v této obci je tématem na samostatný článek. 

Za sledovanou dobu, tedy posledních cca deset let, přibylo 
v Opočně pouze patnáct rodinných domů! Nyní to však vypadá, že 
se snad začíná „blýskat na lepší časy“ a že to nové zastupitelstvo  
myslí s přípravou území pro výstavbu rodinných domů vážně. 
Na veřejném jednání byla představena rozvojová lokalita pro 
výstavbu rodinných domů, vymezená změnou územního plánu 
č.1 z r. 2004. Jedná se o plochu mezi probíhající výstavbou areálu 
ÚSP Opočno a „vagónem“. Lokalita má příjemný místopisný 
název Ořechová. Ve výběrovém řízení  byl vybrán zhotovitel 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro 
umístění a povolení staveb technické a dopravní infrastruktury. 
Cílové termíny pro jednotlivé fáze projektové přípravy jsou 
stanoveny a pokud se zastupitelstvo nezalekne částky, která 
se objeví v rozpočtové části projektové dokumentace, pak se 
mohou zájemci o výstavbu rodinných domů těšit, že na jaře 
příštího roku by mohly být první parcely z celkového počtu 38 
nabízeny k prodeji. A my se těšíme, že budeme brzo vydávat 
tolik stavebních povolení na nové rodinné domy v Opočně, že už 
nikdo nebude mít důvod srovnávat, v negativním slova smyslu, 
tempo rozvoje výstavby více než třítisícového města s obcemi o 
několika stovkách obyvatel!

ing. Dalibor Štěpán
vedoucí odboru výstavby

Vážení spoluobčané,

v poslední době se vývoj kolem dění v naší nemocnici mění ze 
dne na den a tak člověk, který není zasvěcen do jednání, ztrácí 
poměrně rychle přehled o tom, co je pravda a co ne. Obracíte se 
na mě s otázkami, jak to vlastně bude s porodnicí a s provozem 
celé nemocnice. Jsem velice rád, že se přístup vedení náchodské 
nemocnice zlepšil, proto jsem poprosil ředitele náchodské 
nemocnice, aby pro Vás popsal situaci, která nastala po odvolání 
minulého vedení náchodské nemocnice. Samozřejmostí je i výhled 
na další fungování naší nemocnice. I když to není nijak veselé čtení, 
mohu Vás ujistit, že město Opočno plně stojí a podporuje co největší 
zachování provozu naší nemocnice. Nyní již k informaci pana ředitele 
MUDr. Miroslava Švábla.

Štěpán Jelínek
starosta

Informace Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážení občané města Opočna a spádové oblasti Nemocnice 
Opočno! Alespoň touto formou bych Vás chtěl informovat o dění ve Vaší 
nemocnici.

Dne 15. 2. 2007 bylo jmenované nové představenstvo Oblastní 
nemocnice Náchod a.s., které mě 16.2.07 na svém prvním zasedání  
jmenovalo ředitelem ONN a.s. do doby řádného výběrového řízení. Jako 
první úkol jsem dostal zabezpečit po všech stránkách provoz porodnice 
v Nemocnici Opočno.

Dovolte, abych se stručně zmínil o historii této porodnice. V roce 1988 
byla tehdejším režimem zrušena, neboť  nemocnice v Opočně byla 
zařazena pouze do programu zdravotnických zařízení, kde by postupně 
měla zmizet akutní péče a být nahrazena typem ošetřovatelských lůžek  
pro dlouhodobě nemocné pacienty – LDN. V té době se rodilo v Opočně 
cca 450 dětí. V roce1992, po privatizaci nemocnice, byla porodnická 
činnost tehdejším ředitelem MUDr. J. Šmejdou znovu obnovena a 
maximálního počtu porodů - přes 500 - bylo dosaženo postupně 
v následujících letech. V poslední době porodnost opět klesala až na 
číslo 340 porodů za kalendářní rok. Na jedné straně Odborná společnost 
gynekologicko-porodnická, která stanovuje kromě jiného (odborné 
způsobilosti personálu, materiálně technické vybavení apod.) i minimální 
počty porodů, jenž zaručují díky malé četnosti komplikací, udržení 
patřičné odborné erudice personálu. V minulém roce se toto číslo 
vyšplhalo na požadavek minima 600 porodů za rok. Na druhé straně se 
jedná o odbornou společnost, sdružující neonatology – dětské lékaře se 
specializací na novorozence, kteří stanovili, že u každého porodu musí 
být přítomen lékař s touto specializací. V případě porodu dvojčat to musí 
být lékaři dva. Jednou z dalších podmínek pro provoz porodnice je 
dostupnost transfusního oddělení.

Slovo starosty

Pokračování na str. 2
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Městský úřad Opočno
INFORMUJE

Každého napadne, proč jsou odborné  společnosti tak přísné, když 
dosud to nějak fungovalo a máme pocit, že ne špatně. Pravdou však je, 
že v podvědomí obyvatel je ustálená představa, že do porodnice přichází 
mladá zdravá žena a odcházejí dva zdraví jedinci. My zdravotníci však 
víme, že komplikace existují a je naší povinností je eliminovat na co 
nejmenší míru.

Teď zpět k situaci v Nemocnici Opočno. V období loňského srpna 
bylo personálu porodnice nešťastně sděleno  vedením v Náchodě,  že 
po rekonstrukci porodnice v Náchodě bude utlumena tato činnost 
v Opočně. Z pochopitelných důvodů si personál, zejména lékaři, našel  
jiná zaměstnání a od října, kdy byla náchodská porodnice v rekonstrukci, 
museli lékaři z Náchoda ve větší části zajistit tuto činnost v Opočně, 
neboť tam z porodníků zůstal pouze jeden lékař na úvazek 1,0 a jeden 
lékař na úvazek 0,4. Z neonatologů nikdo. Ve středním personálu není 
situace tak kritická, ale je  rovněž nedostatečná.

Členové představenstva do dnešního dne hovořili se všemi 
lékaři, kteří odešli a téměř se všemi lékaři v privátním sektoru, kteří 
by se teoreticky mohli podílet na zajištění péče na porodnici. Veškerá 
jednání byla neúspěšná. Nabídli jsme prostory porodnice i k privatizaci, 
za předpokladu zachování porodnice, avšak rovněž bezvýsledně. 
Rozebrali jsme situaci s jednotlivými primáři v Náchodě, ale personální 
situace na gynekologii i dětském oddělení rovněž neumožňuje zajistit 
provoz obou porodnic. 

Z důvodů personálních jsme byli nuceni přijmout následující postup, který 
jsme projednali ve Zdravotním a sociálním výboru KHK, Zdravotnickém 
Holdingu KHK, informovali jsme starostu Opočna pana Štěpána Jelínka a 
následně bude celá záležitost projednána na zastupitelstvu KHK. 

1. 2.4. 2007 bude otevřena  rekonstruovaná porodnice v Náchodě. 
Celkový počet lůžek 20 s možností rozšíření na 24. Celková 
teoretická prostupnost porodnice je nyní 1400 rodiček za rok, 
s tím, že dosud v Opočně a Náchodě se rodilo 1085 dětí. Tím je 
vytvořena rezerva pro předpokládané navýšení porodnosti.

2. S otevřením porodnice v Náchodě jsme nuceni zakonzervovat 
porodnické oddělení v Opočně s tím, že zůstane uzamknuto se 
vším vybavením po dobu 3 měsíců. V této době budeme nadále 
hledat lékaře, nebo nabízet porodnici k eventuelní privatizaci. 
Pokud se nepodaří do konce června zajistit potřebný personál, 
nebo zprivatizovat toto oddělení, máme připravené varianty 
rozšíření činnosti chirurgie o drobné ortopedické výkony, a 
zejména chceme vytvořit podmínky pro drobné gynekologické 
zákroky tak, aby byly proveditelné v Nemocnici Opočno, včetně 
krátkodobých hospitalizací. 

3. S problémem personálního zajištění porodnice souvisí i 
Lékařská služba první pomoci pro děti, která byla dosud pod 
patronací porodnice. V těchto dnech probíhá kontaktování 
jednotlivých praktických lékařů pro děti a dorost v okolí Opočna. 
Chtěli bychom tuto službu zachovat přesto, že vytíženost je 
naprosto minimální - zhruba 1 ošetřené dítě za 2 všední dny. 
To, zda se nám to podaří, bude záviset z největší míry na ochotě 
jednotlivých dětských lékařů se na této činnosti podílet. 

Závěrem musím bohužel konstatovat, že komunikace Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. s obyvateli Opočenska nebyla v žádném 
případě ideální. Za sebe mohu slíbit, že se podobné nedostatky nebudou 
opakovat. Za první krok, který by měl zlepšit situaci, považuji rozhovor 
s personálem porodnice v Opočně,  který proběhl  9.3. 2007, a nyní také 
tuto podrobnou zprávu.

V Náchodě 14. 3. 2007
 MUDr. Miroslav Švábl, ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

VÝTAH Z USNESENÍ RADY MĚSTA OPOČNA
č. 5, 6, 7, 8 2007

RM rozhodla:

- zadat přemístění sirény CO ze staré mlékárny na Hasičskou 
zbrojnici nebo na zimní stadion

- požádat o dotaci na herní prvky, palisády a povrch u MŠ 
Opočno

- jmenovat paní Evu Koďouskovou jako vedoucí organizační 
složky Koupaliště a kemp Broumar od 1.4. 2007 do 31.10. 2007

- nechat zpracovat projektovou dokumentaci IS pro bytovou 
výstavbu v lokalitě Ořechová dle návrhu Ing. arch. Kalčíkové 

- oslovit developmentské fi rmy s tím, že poskytneme území pro 
výstavbu bytových nebo řadových domů v lokalitě Severní sektor.

- zveřejnit záměr na prodej pozemku p.č. 1535/2 za minimální 
cenu 300,-Kč/m2

- zveřejnit záměr na prodej č.p. 2 na pozemku p.č. 29 s pozemkem 
p.č. 29 za cenu 8 milionů Kč a náklady s prodejem spojené

- v souladu s § 63 zákona o obcích neuzavřít veřejnoprávní 
smlouvu ve věci projednávání přestupků s obcí Bolehošť

- přispět na vydání vlastivědného sborníku Panorama částkou 
500,- Kč, odbor ŽP zváží možnost uveřejnění informací o 
připravované naučné stezce

- předložit ZM petici proti diskriminaci venkova s doporučením se 
k petici připojit

- prominout MŠ poplatky spojené s nájmem KND pro ples MŠ
- řešit bezpečnost chodců v zatáčce z Nádražní ul. do Kupkova 

nám. instalací zábradlí i na tuto stranu křižovatky
- pověřit funkcí projektového manažera Bc. Renátu Černou

Rada rozhodla zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. 
č. 142/1 o výměře cca 125 m2 v obci Čánka, k.ú. Čánka za cenu 
77,-Kč/m2 plus náklady s prodejem spojené.

Rada otevřela obálku s nabídkou na koupi čp. 2 s pozemkem 
p.č. 29 a konstatovala, že nabídka splňuje podmínky zveřejněného 
záměru. Rada rozhodla přijmout předloženou nabídku a předložit 
nabídku zastupitelstvu města s doporučením nabídce vyhovět.

RM schvaluje:
- předložené zadání zpracování projektové dokumentace 

inženýrských sítí pro bytovou výstavbu v lokalitě Ořechová

- předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí se společností 
Konzum Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem smlouvy

- přijetí nabídek O2 a rozhodla instalovat GSM bránu na ústřednu 
MěÚ

- výši úhrad za služby v DD a smlouvu s klienty
- předložený návrh nájemní smlouvy na prodejnu v Čánce a 

pověřila starostu podpisem smlouvy
- předložený návrh dopisu s žádostí na obce, které mají umístěné 

své občany v DD Jitřenka a rozhodla vypočítat skutečné náklady na 
jednoho občana a doplatek města a tuto částku požadovat

- předloženou vnitřní směrnici DD na výplatu vratek pro uživatele 
DD Jitřenky

- zrušení poplatku za internet v Městské knihovně Opočna a 
schvaluje předložený provozní řád internetu

- předložené zásady pro postup při pronájmu bytových jednotek 
ve vlastnictví města

Pokračování ze str. 1

Pokračování ze str. 3
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- zásady pro umisťování občanů do Domova důchodců Jitřenka 
v Opočně s provedením úprav: „mimo spádové území Opočna“.

- výsledek výběrového řízení na úvěrování 38 b.j. v Opočně Podzámčí 
a rozhodla předložit výsledek jednání ZM s doporučením čerpat úvěr 
u vybraného peněžního ústavu, tj. u České spořitelny a.s.

Rada města v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., v platném 
znění povoluje výjimku MŠ Opočno z počtu dětí ve třídě na stav:
1. třída 24 dětí, 2. až 4. třída 27 dětí.

RM jmenuje:

- nové oddávající, kterými jsou místostarostka paní Vilma Urešová 
a členka zastupitelstva Ing. arch. Ludmila Kalčíková.

Štěpán Jelínek 
starosta

Městský úřad Opočno
INFORMUJE

Mnoho díků, chvály, ale i pár otazníků
Uplynuly více než tři měsíce od času předvánočního. V té době se mnoho 

lidí těšívá i na krásnou výstavu, kterou již tradičně pořádá Střední škola 
v Opočně. Stovky a stovky jejích návštěvníků obdivují spoustu nápadů a 
věcí, které dokáží vytvořit um a šikovné ruce studentů zdejší školy. Člověk 
má pocity obdivu i respektu ke všem těm tvůrcům a organizátorům onoho 
krásna. Lidé si odnášejí do svých domů nejen voňavé cukroví a milé 
ozdůbky, budoucí dárky, které přispějí k vánoční atmosféře. Srdečné díky! 
Jenom škoda, že onen vzácný stav mysli netrvá déle.

Všichni víme, že vychovávat děti, mládež nikdy nebylo, není a nebude 
lehké. Jen mi připadá, že snad je to rok od roku těžší. Alespoň tak soudím 
podle výsledků. Čím to je? To je  na dlouhé povídání, a ještě spíš na 
polemiku. Nabyli jsme svobody. Dodržování lidských práv není už jenom 
proklamací, ale součástí našeho právního řádu. Jenomže, umíme s nimi 
zacházet? Přijali jsme za své i svou zodpovědnost, zodpovědnost za své 
činy, za své jednání. Vzali jsme na vědomí, že součástí svobody a práv 
jsou u povinnosti? Povinnost ctít svobodu a právo druhého ve stejném 
rozsahu, jakého se dožaduji já? Často se říká, že moje svoboda a právo 
končí tam, kde začíná svoboda a právo druhého. A samozřejmě naopak. 
Výrazem jsou třeba hraniční kameny, meze, ploty.

Konečně se dostávám k tomu, co mám na srdci. Myslím, že píši nejen 
za obyvatele Jiráskovy ulice, ale i za ostatní Opočeňáky, kteří chodí po 
chodníku Nádražní ulicí kolem bývalé zemědělské školy. Kam se podělo 
to krásno a pohoda Vánoc? Člověku zůstává rozum stát a ptá se: Jsou 
to titíž žáci, jejichž umění vytvořit krásu jsme obdivovali před Vánocemi? 
Spousta nedopalků, papírků, krabiček od cigaret na chodníku, a to tam, 
prosím, nechybí odpadkové koše, plivanců, že se zvedá žaludek… Také 
to je jejich příspěvek našemu městu? Co jsme komu udělali, že to musíme 
snášet? Rodičům je zjevně jedno, za co utrácejí jejich děti peníze, že si 
nad jakoukoliv pochybnost ničí zdraví. Škola už nic nenapraví, snad jenom 
může vyhradit ve svém areálu místo určené ke kouření a zajistit jeho úklid, 
ale nemůže omezit právo dětí  kouřit na veřejném prostranství, a to kde 
se jim zlíbí.

Vyrůstala jsem v jiné době. Tehdy dokázali ohlídat pořádek v Opočně 
dva městští strážníci – pánové Barnet a Kňourek. Jakou ti měli autoritu! 
Nedovolili jsme si odhodit na ulici papírek od bonbonu. Nejen kvůli 
možnému postihu, ale zejména proto, že nás doma odmalička vedli 
k tomu, že slušný člověk to zkrátka nedělá, učili nás rozeznávat, co je to 
dobře, co je to špatně. Atmosféra ve společnosti byla nakloněna nikoliv 
darebákům, ale slušným lidem – ti byli předmětem obdivu. Zatímco 
se dnes kouření  stává zatím alespoň v určitých vrstvách společensky 
neúnosné (zaplaťpánbu za to),  tenkrát bylo velkou módou. Ale týkalo se 
to dospělých. Samozřejmě, že zvláště kluci zkoušeli kouřit, potají, protože 
správně tušili, že při prozrazení rodiče rázně (se vší svou autoritou) zakročí. 
Zakročila by  i škola. Chápu sklon dětí napodobovat dospělé, touhu vkročit 
do jejich světa jako rovnocenný partner, a veřejně demonstrovat tento 
akt, jenomže jim nedochází, že ona rovnocennost nespočívá v zapálené 
cigaretě, objednaném pivu a třeba odmítání zdravit. Je tomu úplně naopak: 
dospělým se stává člověk nejen vzrůstem, věkem, ale především tím, že 
dospěl k názoru, že slušnost není projevem slabosti, svoboda není dělat si, 
co chci bez ohledu na druhé, lidská práva s sebou nesou i lidské povinnosti 
a mravní zákony nejsou něco k smíchu.

Ptáme se, kde je chyba? Je to lhostejnost, chyba v zákonech… Proč 
není možné zvládnout pár problematických adolescentů, kteří kazí reputaci 
celé škole a svému okolí otravují život. Jednoduchá odpověď neexistuje. 
Proto vyjděme z faktu, že svět změnit nemůžeme, můžeme změnit jenom 
sami sebe. Zkusme  pěstovat v dětech (podstrčit do jejich vědomí) „co 
je to zle a co je to dobře“, a naopak vytěsnit výmluvu: Von taky sedá 
na opěradlo lavičky a botama šlape po sedadle! jako nedůstojnou. A co 
s našimi kuřáky  plivníky? Mluvme s nimi o tom –  o kouření, o lavičkách 
v parku, o dospělosti, o životě a tak. Beze zloby a výhrůžek, spíš laskavě, 
aby nakonec jejich reakce nebyla kontraproduktivní.

Nebo znáte jinou cestu?
JG

Základní škola v Opočně pořádá

29. a 30.března od 13:00 do 16:00 hod.

na Trčkově náměstí budova č.4

VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU
Vstupné dobrovolné

Výtěžek bude použit na nákup
materiálu pro další práci s dětmi

Jak již od pradávna víme, šíření zpráv bylo pro veškerý lid 
nejdůležitějším zdrojem informací. Zprávy šířili pocestní, party 
řemeslníků putující za prací ze země do země, obecní bubeníci 
a posléze tištěné slovo v různých podobách. V současné moderní 
době, době multimediálních přenosů dat, době internetu, chatu a 
dalších vymožeností, je příjemné zjistit, že existují místa, která si 
zachovávají svůj tradiční kolorit. A nemusíme jezdit daleko. Stačí 
ujet pár kilometrů do vesniček v Orlických horách. Lidé se tu stále 
scházejí v malých krámcích na kus řeči, čekají na mlékaře a pekaře 
s očekáváním, cože nového se pod horami zase událo. A když to 
vyzvědí, podělí se o noviny se svými přáteli dál. Večer, v klidu po 
aktivně stráveném dni,  zasednou spolu k CB vysílačkám a zprávy 
tak putují dál po celých horách. Měl jsem velkou radost z toho, že se 
„do řečí“ dostaly i zprávy z Opočna. A to díky Opočenským novinám, 
které jsou bezplatně k dispozici všem. Byl to dobrý krok. Jsem rád, 
že i naše noviny jsou nositelem informací nejen pro Opočno, ale i pro 
celý širý kraj. A tak na závěr zdravím z podhůří  touto cestou všechny 
v Rovném, Dobrém, Osečnici, speciálně pak Babičku Kapličku 
a ostatní horaly a horalky. 

Přeji vám, ať v ON vždy najdete něco, co by stálo za kus řeči. 
S úctou Jaroslav Pultar

PS: …a napiště nám i vy, jak si žijete a co je u vás nového!

NESEME VÁM NOVINY
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Myslivci hodnotili minulý rok
Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy

V sobotu dne 03.03.2007 byla svolána výroční valná hromada členů 
Mysliveckého sdružení Opočno-Přepychy. Této schůze se již tradičně 
účastní i představitelé obcí a sousedních mysliveckých sdružení.

Každoročně je při této příležitosti prováděna bilance hospodaření 
v minulém roce.

V hlavním projevu pana předsedy bylo vzpomenuto mimo jiné i několik 
akcí „okresního formátu“, které myslivecké sdružení zajišťovalo.

Zejména  šlo o pořádání jarních zkoušek vloh pro ohaře a malá 
plemena – to bylo v květnu 2006. Pořádání této akce je již záležitostí 
tradice. První jarní zkoušky loveckých psů byly v Čánce pořádány v roce 
1983 a od té doby již 23 krát. Tentokrát se zkoušek  zúčastnilo 16 psů 
malých plemen a 8 psů velkých plemen. Je to největší počet v posledních 
desíti letech. Těchto zkoušek se účastnila i téměř stovka hostů, kteří mají 
zájem o loveckou kynologii. Zájem o tuto akci stále stoupá.

Dne 14. 10. 2006 byla honitba sdružení propůjčena k sokolnickým 
lovům účastníkům mezinárodního setkání sokolníků na Opočně. Zájemci  
o tuto činnost z řad hostů se sešli v sobotu na „Vodětínském kopci“, kde je 
tradičně prováděna ukázka  a předvedení lovu  s jednotlivými loveckými 
druhy dravců.

Pro vlastní členy, rodinné příslušníky a příznivce myslivosti byl pořádán 
i tzv. „myslivecký den“ na hřišti v Přepychách. Je to již také tradiční 
posezení s přáteli.

Hlavním předmětem činnosti členů sdružení je však starost a péče o 
zvěř v pronajaté honitbě. Jde zejména o chov bažanta, selektivní lov zvěře 
(čímž se zabezpečuje zdravá populace jednotlivých druhů), dále pak 
výsadba stromů a keřů, ochrana biotopů volně žijících živočichů a další 
činnost s tím související.

Myslivecké sdružení odchovává ročně 2000 ks jednodenních bažantích 
kuřat. Členové sdružení v době nouze zvěř přikrmují ve vhodných krmných 
zařízeních, účastní se výsadby lesa a remízků. Krmná zařízení budují a 
udržují v provozuschopném stavu. Provádějí ochrannou službu v honitbě. 

V roce 2006 bylo v mysliveckých činnostech odpracováno členy 1189 
hod.(a to bez času na přikrmování zvěře a ochrannou službu, protože tato 
povinnost plyne myslivcům z ustanovení zákona).

V bilancovaném roce 2006  bylo v honitbě uloveno 376 ks bažantích 
kohoutů, 59 zajíců (z toho 8 ks uloveno sokolníky). A to na čtyřech 
společných lovech.

Dále byly uloveny 2 kachny. Srnčí zvěře pak 52 ks a černé zvěře 
5 ks. V lovu spárkaté byly zohledněny i ztráty na zvěři ve výši nejméně 
11 kusů (zejména sraženo auty – dlouhá loňská zima se možná dík 
intenzivní starosti o zvěř příliš v úhynu zvěře neprojevila). V rámci 
ochranné služby bylo dále uloveno uloveno 9 ks toulavých zvířat, 2 straky, 
5 lišek a 4 kuny.

Členové sdružení chovají víc než potřebný počet lovecky upotřebitelných 
psů, který je na honitbu ze zákona stanoven.

Myslivci jsou si vědomi, že se o jejich sdružení v současné době na 
veřejnosti příliš neví. Proto je zde zřejmě nutné uvést alespoň následující. 

Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy hospodaří v honitbě v k.u. 
Opočno, Čánka a Dobříkovec, Přepychy a z části pak i na katastrech 
sousedních obcí (kde došlo k výměnám pozemků při tvorbě honitby) na  
více než 1500 ha honební plochy.

Honitbu má sdružení pronajatu od Honebního společenstva  Přepychy.
Sdružení má k prvnímu lednu 2007 celkem 31 právoplatných členů.
Svojí mysliveckou prací navazuje sdružení na práci „Spolku ku ochraně 

lovné zvěře“, který byl založen 26. prosince 1924, a to zejména z iniciativy 
pana Jar. Novotného – statkáře ze Skalky, pana Cyrilla Ondráka – drogisty 
v Opočně a nadlesního velkostatku opočenského pana Hugo Koniase.

Ostatně v tomto spolku, kde se začínala tvořit moderní česká myslivost,  
byli posléze účastni i myslivci z okolních obcí, zejména ze Semechnic, 
Trnova, Přepych, Mokrého, Skalky, Vysokého Újezda, Pulic, Očelic a 
ostatních obcí v působnosti soudního okresu Opočno. Tehdy byl dán 

základ myslivosti, jejíž činnost byla obsahově odkloněna od pouhého lovu 
zvěře k řádnému hospodaření se zvěří.

Přes všechny politické změny, které proběhly od výše uvedeného data 
k dnešku, jde v myslivosti zejména o udržení přírody v takovém stavu, aby 
byla schopna samostatné reprodukce. Dále o zdravé populace zvěře a o 
co nejvyšší počet živočišných druhů zastoupených ve volné krajině.

Vliv člověka a civilizační tlak na přírodu se stále zvyšuje, a proto  
myslivecká snaha přírodu chránit a správně vytvářet nabývá stále na 
důležitosti.

Ing. Černý Jan- kronikář sdružení

Vážení spoluobčané, 
protože se o rybářích v našem krásném městě Opočně tolik nepíše a 

snad ani tolik neví, jako o jiných zájmových skupinách, rozhodl jsem se toto 
alespoň trochu napravit tímto článkem.

Dne 24. 2. 2007 proběhla v Dobrušce v kulturním domě JAS výroční 
členská schůze Místní rybářské organizace Opočno. Je to každoroční 
akce, kde se sejde největší část členů naší organizace, sdružující rybáře 
nejen z Opočna, Dobrušky a přilehlých vesnic, ale v některých případech i 
ze vzdálenějších míst.

Členy výboru MO jsou: předseda Aleš Leiner, hospodář Karel Novák, 
jednatel Vilém Groh a další.

K 31. 12. 2006 měla MO Opočno 478 dospělých členů, 36 členů od 
16 do 18ti let a 53 členů do 15ti let. Celkem tedy 567 členů, z toho 6 žen. 
Mládež do 15ti let je sdružena ve dvou rybářských kroužcích, a to v Opočně 
a v Dobrušce.

Za loňský rok se povedlo členům téměř rekordní množství úlovků. 
Na mimopstruhovém revíru Zlatý potok 1 ulovili naši členové např. 1253 
kaprů (průměrná hmotnost 2,1 kg), 59 línů, 43 tloušťů, 59 okounů, 84 štik, 
65 úhořů, 39 pstruhů a 87 ks bílé ryby. Na Rozkoši, kterou naši členové 
rovněž hojně navštěvují, ulovili 2106 kaprů (průměrná hmotnost 1,95 kg), 
232 cejnů, 11 línů, 147 okounů, 42 štik, 652 candátů, 17 úhořů, 42 pstruhů, 
2 sumce a 42 ks bílé ryby. Celkem si naši členové od vody odnesli 6191 
ks ryb o celkové hmotnosti 10 032 kg. Mezi úlovky bylo i několik opravdu 
trofejních, např. kapr 10,8 kg, štika 6,6 kg, candát 5,7 kg, úhoř 1,0 kg, 
tolstolobik 26,0 kg, sumec 19 kg. Na vodě pstruhové se ulovilo 238 pstruhů, 
12 lipanů a 14 kaprů.

Mnozí rybáři ale nejsou jen „tiší blázni“, kterým jde pouze o úlovek k 
obědu, ale i nadšení závodníci. Co se týká organizování závodů, proběhl 
počátkem května 2006 v Zámeckém parku první ročník závodů ZÁMECKÝ 
POHÁR. Ten byl jak z pohledu organizátorů, tak i z pohledu závodníků a 
návštěvníků velice vydařený (více o závodech v Opočenských novinách z 2. 
června 2006), a proto se letos chystá ročník druhý. Ten proběhne ve dnech 
5. a 6. května 2007. Parta opočenských nadšenců však závody nejen 
organizuje, ale i se jich zúčastňuje, a to nejen v blízkém okolí. Mezi ty, 
kteří závody nejvíc navštěvují patří Pavel Pšeničný, Zdeněk Vašíček ml., 
Kamil Falta, Miloš Paštika, Kosař Jiří ml. i st., Olda Dvořák, Josef a Radek 
Vostřezovi, Josef Čepelka, Miroslav a Michal Dvořákovi, Petr Podlas... 
Občas se závodů zúčastní i jiní, ale je to výjimečné. Výsledky opočenských 
závodníků jsou velice slušné, prvním třem jmenovaným se povedlo v 
loňském roce na několika závodech vyhrát, druhých a třetích umístění 
bylo nepočítaně.

Pokud budu moci, opět rád brzy přispěji nějakým příspěvkem o rybářích 
v našem městě. 

Veškeré dotazy nebo připomínky přivítám na tel. 737 384 765 nebo na 
zdevas@seznam.cz.

S pozdravem „Petrův zdar!“ 

Zdeněk Vašíček ml.,
člen výboru MO ČRS Opočno
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Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., 
významný český lesnický pěstitel, ekolog, výzkumník, 
vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel a vědec. 
Vysokoškolským profesorem pro obor Pěstování lesů byl 
jmenován prezidentem České republiky Václavem Klausem v aule 
Karolina v Praze v pondělí 6. listopadu 2006

(Praha - Nové Město nad Metují) 
Protože jde o výjimečnou osobnost a elitu českého národa, dovolte, 
abychom vám ji blíže představili.
Stanislav Vacek se narodil 17. července 1954 v Broumově na Náchodsku. 
Po absolvování Lesnického odborného učiliště ve Svobodě nad Úpou 
(1970) úspěšně vystudoval čtyřletou Střední lesnickou technickou školu 
v Trutnově (1970 - 1974). Po maturitě (1974) pak úspěšně zakončil 
studia geobotaniky-rostlinné ekologie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze obhájením diplomové práce Struktury a vývoj 
autochtonní smrčiny a státní závěrečnou zkouškou v roce 1979. Na 
vědeckou dráhu se důkladně připravil dlouholetým teoretickým studiem 
a zdokonalením se v cizích jazycích. Především na sobě důkladně 
zapracoval už jako vědecký pracovník a výzkumník na Výzkumném 
ústavě lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) výzkumné stanice 
Opočno v Podorličí, kam nastoupil v roce 1979 a zde se během 26 let 
(1979 - 2005)  profi loval jeho odborný zájem i vědecký růst. K 1. 9. 2005 
nastoupil jako docent na Katedru pěstování lesů na Fakultu lesnickou 
a enviromentální České zemědělské univerzity v Praze-Suchodole a od 
6. listopadu 2006 zde působí jako univerzitní profesor pěstování lesů 
dosud.
Pozoruhodný je Vackův vědecký růst, kdy prakticky celé další čtvrtstoletí  
studoval, teoreticky i vědecky se neustále zdokonaloval a dozrával ve 
špičkového vědce evropského formátu. V roce 1980 získal doktorát 
přírodních věd (RNDr.) na PřF UK v Praze, v r. 1986 získal vědeckou 
hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd (CSc.), v r. 1989 ukončil 
postgraduální studium, v r. 2001 obhájil doktorskou disertační práci 
Struktura, vývoj a management lesních ekosystémů Krkonoš a vědecká 
rada ČZU mu udělila hodnost doktora zemědělsko-lesnických věd (DrSc.) 
v oboru Pěstování lesa. V r. 2002 se na LDF Mendelovy zemědělské a 
lesnické univerzity v Brně habilitoval v oboru Hospodářská úprava lesů. 
V červnu 2005 až v lednu 2006 na ČZU v Praze absolvoval jmenovací 
řízení v oboru Pěstování lesů. Od 1. září 2005 nastoupil na Katedru 
pěstování lesů FLE České zemědělské univerzity v Praze jako docent 
a od 6. listopadu 2006 byl jmenován prezidentem ČR vysokoškolským 
profesorem pro obor Pěstování lesů, kde úspěšně působí dosud.
Vědeckovýzkumná a pedagogická činnost Prof. St. Vacka je velmi 
rozsáhlá, rozmanitá, bohatá a velmi důležitá, významná a opravdu 
též úspěšná z hlediska internacionálních kontaktů. Prof. St. Vacek 
se etabloval  jako špičkový a světově proslulý lesnický a ekologický 
odborník. V širokém smyslu se zabývá mezioborovou ekologií přes 
problematiku ochrany přírody až po problematiku obhospodařování, 
zejména pak pěstování lesů s důrazem na horské polohy, především 
pak smrkové, bukové i smíšené lesy, dále se zabývá výzkumem obnovy 
lesních porostů v oblastech postihovaných imisně ekologickými stresy 
v horských polohách. Zaměřuje se na přírodě blízké způsoby obnovy 
obhospodařování lesů a péči o lesní ekosystémy, což oceňuje lesnická 
praxe doma i v zahraničí.
Velmi impozantní je zejména publikační aktivita. Prof. St. Vacek za 27 
let (1979 - 2006) opublikoval 134 vědeckých prací, 305 odborných a 89 
populárně naučných prací, tj. celkem 528 prací. Z toho 63 vědeckých 
a odborných prací je napsáno v angličtině, němčině, francouzštině a 
italštině a 21 prací vyšlo v zahraničí (mimo Slovensko). Vackovy vědecké 
práce jsou hodně citovány doma i v zahraničí (38 záznamů v citačních 
indexech). Je tudíž logické, že se mu už od vysokoškolských studií 
dostalo řady ocenění doma i v zahraničí včetně uznání za realizace tří 

vlastních zlepšovacích návrhů (1983). St. Vacek se etabloval jako náš 
přední lesnický výzkumník a vědec. A řekněme hned, že velmi erudovaný 
a zároveň skromný. V r. 1994 obdržel mezinárodní ocenění IUFRO  a v r. 
1998 ocenění v Severní Karolíně v USA atd., atd. Prof. Vacek činorodě 
pracuje v řadě mezinárodních organizacích i  v řadě redakčních rad, 
přednáší na řadě univerzit v České republice i v zahraničí. Podílí se na 
výchově diplomantů i doktorandů na vysokých školách atd. Úspěšně 
působil též jako expert v zahraničí, například v Izraeli, Kanadě, USA 
atd. Postupně se svou pílí, pracovitostí a houževnatostí i vědeckou 
erudicí vypracoval mezi špičkové vědce, lesnické výzkumníky a ekology 
uznávané v ČR i v Evropě. Jsem rád, že mohu prohlásit, že jsem mj. byl 
též jeho učitelem na Střední lesnické technické škole v Trutnově, kde 
u mne úspěšně odmaturoval z českého jazyka a literatury a tehdejší 
informatiky.   

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, Jaroměř

Jarní nadílka v SŠ Opočno 
pokračuje

Ve Střední škole Opočno pokračuje projekt Malé granty, který 
je společným dílem občanského sdružení Aisis a společnosti 
T–Mobile. Cílem projektu je podpořit studenty v realizaci jejich 
nápadů, pomoci jim hledat aktivní a zodpovědný vztah ke škole. 
Projekt je spolufi nancován z Evropského sociálního fondu, 
státního rozpočtu ČR a z Fondu T-Mobile.

Žáci od poloviny ledna do poloviny února předkládali hodnotící 
komisi projekty se svými nápady, jak vylepšit prostředí školy, domova 
mládeže, mimoškolní činnost atd.  Ta vybrala k realizaci celkem 10 
návrhů, které budou přínosem pro většinu studentů. Zajímavými 
projekty jsou například „Kdo si hraje, nezlobí a ještě něco navíc: 
10 m rolády k zakousnutí“, „Školní noviny“, „Zkrášli si svůj den na 
internátě“ atd.

V úterý 20. 2. 2007 autoři vybraných projektů slavnostně 
převzali šeky – fi nanční dar od společnosti T – Mobile. Předání 
se účastnili člen zastupitelstva města Opočno pan Zdeněk 
Filip, ředitel SŠ Opočno Mgr. Vladimír Alexander, zástupce 
ředitele Mgr. Petr Horák a další pedagogičtí pracovníci. Nyní 
je na žácích, jak budou své návrhy realizovat.  Na fotografi i 
slavnostní předávání šeku.

V Opočně 26.2.2007
Za SŠ Opočno Ing. Dagmar Mlatečková
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DIVADLO VETŘI
V pátek 2.3.2007 přijel do Domova důchodců Jitřenka v Opočně 

protagonista divadla Rozmarýnek „v novém kabátě“, už ne jako člen 
Rozmarýnku, ale Divadla VETŘI, které účinkuje ve složení Šimon 
Pečenka, slečna Michaela Marková a dalším členem je David Dodo 
Doležal. 

Původní program písní Voskovce a Wericha byl nucen nahradit, 
vzhledem k onemocnění dalších členů divadla, směskou písní 
známých a oblíbených, jako Za rok se vrátím, Měsíční řeka, Dívka 
v modrém a písní Petra Dvorského Láska prý a dokonce i písněmi 
z muzikálu Bídníci. Zařadil i několik slíbených od Voskovce a 
Wericha.

Protože Divadlo VETŘI také spolupracuje s fi rmou baviče Petra 
Novotného 6P, prokládal herec a zpěvák pásmo historkami a příběhy 
z jejich spolupráce. Přestože toto vystoupení bylo improvizací, 
potěšil a zpestřil našim seniorům páteční dopoledne. 

Už se všichni těšíme na další návštěvu, tentokrát již v plném 
obsazení, protože máme slíbenou procházku po pražských 
hospůdkách v pořadu Z hospody do hospody. Bude i orosený půllitr 
s bílou čepicí? Necháme se překvapit.

M.P. 

Masopustní veselice v Jitřence
Kdo přišel jedno únorové odpoledne do Jitřenky, určitě nevěřil 

vlastním očím. Že by svatba? Krásná nevěsta slečna Mařenka 
Jaternička a pan Béďa Tlačenka stvrdili posvátným  slibem manželským 
svoje společné příjmení Jelítko a věrnost po celý zbytek dne. Vždyť byl 
masopust! A když svatba, tak svatba. Nechyběly svatební koláče, 
dort i hostina. Ale hlavně na počest manželů Jelítkových proběhla 
veselice, jak se patří. Svatební hosté popřáli hodně štěstí, zatančili 
si s nevěstou, poté taneční parket v Jitřence nezahálel. Tančil každý 
s každým: vosa se zajícem, tulák s myslivcem... Nejoblíbenějším 
tancem se stala mašinka. Naše pendolino dojelo včas a bez nehody. 
Legrační čepičky nechyběly na žádné hlavě a kdo si nasadil kouzelné 
brýle, vyfasoval k nim krásný červený nos s knírem. Pan muzikant 
se nás sice snažil uštvat, ale marně. Tanečníci vítězili. Kdo opravdu 
nemohl tancovat, objednal si pro poslech svoji oblíbenou píseň. Ve 
večerních hodinách to v Jitřence vypadalo jako po správné zábavě, 
to znamená po výbuchu. A odezva zúčastněných? Nemělo to chybu a 
těšíme se na příště.

JČ

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
V měsíci únoru 2007 proběhla v Opočně 
pěvecká soutěž žáků škol Karlovarský skřivánek. 
Obsáhlejší reportáž přineseme v příštím vydání 

Opočenských novin. 
Redakce

Knižní novinky
Jan Balabán: Jsme tady
Povídky.

Sandra Brown: Odkud vane kouř
Thriller.

Harry Clifton: Na hřbetě Itálie
Jeden rok v horách Abruzza.

Jackie Collins: Milenci & mstitelé
Společenský román.

Deborah Crombie: Až za hrob
Detektivní román.

Colin Falconer: Soucit s ďáblem
Historický román ze 13. století.

Vladimír Přibský: Její počestné Veličenstvo císařovna
Paměti baronky Grassové, komorné Marie Terezie.

Charles Ryan: Pevnost
Dobrodružný román

Olga Strusková: Metoda Ludmily Mojžíšové - cesta 
k přirozenému otěhotnění
10 cviků pro fyzické a duševní zdraví.

Miloslav Švandrlík: Hajlující upír
Strašidelné povídky.

Kulturní kalendářKulturní kalendář
Březen 2007Březen 2007

divadlo divadlo 

Neděle 25. 3. 2007 v 19 hodin v KND
PADESÁTKA

Další z komedií cyklu Opočenské divadlo.

akceakce

Sobota 31. 3. 2007 v 15 hodin v KND
DĚTI DĚTEM

Charitativní akce opočenských skautů.

koncertykoncerty

Úterý 27. 3. 2007 v 18 hodin v KND
JARNÍ KONCERT ZUŠ

Vystoupení  žáků Základní umělecké školy 
v Opočně.

Nemocnice v Opočně 
s platností od 2. 4. 2007 
nabízí k pronajmutí 

provozování kiosku – občerstvení.
Podmínkou je živnostenský list.
Kontakt: Josef Petr, tel. 494 467 215
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Vyhlášení nejlepších hráčů HC Opočno
Sportovní veřejnost z Opočna a okolí se sešla na plese 

opočenských hokejistů. Sál hotelu Holub praskal ve švech (téměř 
500 lidí a na řadu zájemců se ani nedostalo). Vynikající atmosféru 
na plese vytvořili Baroni Opočna, kteří vynikajícím způsobem 
vybojovali postup do první krajské ligy mužů. V průběhu plesu došlo 
na vyhlášení nejlepších hráčů jednotlivých mužstev. Ceny nejlepším 
hráčům předával „ďábel“ Baronů - kapitán mužstva a nejlepší 
střelec Dušan Felcman. A tady máte přehled nejlepších:

Přípravka „B“: Stanislav Krulich, Tomáš Franc
Přípravka „A“: Jakub Mervart, Tereza Kašparová
Elévové: Daniel Trubač, Marcel Majer, Jan Šanovec
Mladší žáci: Tomáš Rejchrt, Martin Šnajdr, Zdeněk Rubák
Starší žáci: Lukáš Vrátný, Lukáš Merganc, Jaroslav Bartoň
Dorostenci: Václav Dvořák, Michal Šverák, Vojtěch Blasko
Junioři: Tomáš Přibyl, Lukáš Žid, Jaromír Krulich
Muži – výkvět Baronů: Dušan Felcman, Vladislav Černík, Petr Tláskal, 
Zvláštní cenu od trenéra Baronů a hráčů „A“ mužstva za výkony 

v play off a celkový přístup k hokeji obdržel brankář Lukáš Hradecký.

Nejlepší hráči sklidili bouřlivý potlesk za úspěšnou sezónu 2006/2007.
Miroslav Kratochvíl

OPOČENSKÝ HOKEJ
ve výsledcích

Elévové - krajský přebor

Přípravka - krajský přebor

Mladší žáci - krajský přebor

25. kolo – sobota 10. 2. 2007 
HC Opočno – HC Vrchlabí  2 : 1 (1 : 0, 0 : 0, 1 : 1)
Branky: Rejchrt T. 2

26. kolo – sobota 17. 2. 2007 
SK Třebechovice – HC Opočno  10 : 2 (4 : 2, 3 : 0, 3 : 0)
Branky: Pfeifer, Ježek
Nedohráno!

27. kolo – neděle 18. 2. 2007 
HC Opočno – HC Hronov  10 : 1 (2 : 1, 4 : 0, 4 : 0)
Branky: Hrudík 3, Pfeifer 2, Rejchrt 2, Rubák, Hladík, Vejr

28. kolo – neděle 25. 2. 2007 
HC Lomnice – HC Opočno  9 : 2  (3 : 1, 1 : 1, 5 : 0)
Branky: Rejchrt 2

19. kolo – sobota 3. 2. 2007 
HC Vrchlabí - HC Opočno  5 : 3 (0 : 1, 4 : 1, 1 : 1)
Branky: Trubač 2, Doležal

20. kolo – neděle 4. 2. 2007 
Stadion Nový Bydžov - HC Opočno  6 : 3 (3 : 0, 0 : 2, 3 : 1)
Branky: Macek 2, Trubač

21. kolo – sobota 10. 2. 2007 
SK Třebechovice – HC Opočno  0 : 7 (0 : 3, 0 : 1, 0 : 3)
Branky: Majer 2, Doležal 2, Trubač, Macek, Vašata

22. kolo – neděle 18. 2. 2007 
HC Hronov – HC Opočno  4 : 2 (4 : 1, 0 : 1, 0 : 0)
Branky: Macek, Smola

23. kolo – sobota 24. 2. 2007 
HC Opočno – HC Lev Hr. Králové  13 : 1 (3 : 1, 4 : 0, 6 : 0)
Branky: Trubač 3, Majer 3, Jirsová 2, Doležal, Šanovec Jan, Vašata, 
Suchánek, Šanovec Petr

24. kolo – neděle 25. 2. 2007 
HC Opočno – HC Lomnice  4 : 3 (2 : 0, 1 : 2, 1 : 1)
Branky: Doležal, Jirsová, Majer

21. kolo – sobota 3. 2. 2007 
HC Metuje Jaroměř „A“ – HC Opočno „A“  3 : 1 (1 : 0, 1 : 0, 1 : 0, 0 : 1))
Branky: Krulich
HC Metuje Jaroměř„B“ – HC Opočno „B“ 4 : 0 (1 : 0, 0 : 0, 2 : 0, 1 : 0)

22. kolo – neděle 4. 2. 2007 
HC Opočno „A“ – Dvůr/Náchod „A“  2 : 2 (0 : 1, 0 : 0, 1 : 1, 1 : 0)
Branky: Mervart 2
HC Opočno „B“ – Dvůr/Náchod „B“  2 : 3 (0 : 0, 2 : 2, 0 : 0, 0 : 1)
Branky: Naisar 2

23. kolo – neděle 11. 2. 2007 
HC Opočno „A“ – HC Hronov „A“  5 : 2 (3 : 0, 1 : 1, 0 : 0, 1 : 1)
Branky: Trubač 3, Kašparová, Mervart

24. kolo – sobota 17. 2. 2007 
HC Jičín „A“ – HC Opočno „A“  7 : 2 (4 : 0, 1 : 1, 1 : 1, 1 : 0)
Branky: Hrdlička, Kopecký

Miroslav Kratochvíl

Konečné tabulky sezóny
2006/2007

Muži

Junioři

 1) HC Baroni Opočno
 2) HC Vrchlabí „B“
 3) BK Nová Paka
 4) Stadion Nový Bydžov
 5) Sokol Semechnice
 6) Slovan Frýdlant
 7) HC Lomnice nad popelkou
 8) Sokol Doubravice
 9) Sokol Čestice
 10) HC Turnov

Střelci: 35 – Felcman, 15 - Černík, 13 -  Židík, 9 - Herzán, 8 - Přibyl, 
6 - Tláskal, Jarkovský T., 5 – Pfeifer, Škrabal, Číšecký, Havlíček, 
4 – Roháček, Žid, Mervart, 3 – Schejbal, Zácný, Šitina, Pavlík, 
2 – Bouz, Petr, Seidl, 1 – Serbousek, Novotný, Lukášek.

 1) HC Dvůr Kr./Náchod
 2) HC Jaroměř
 3) Spartak Nové Město
 4) HC Jičín
 5) HC Opočno
 6) HC Hronov
 7) SK Třebechovice
Střelci: 27 – Přibyl, 12 – Lukášek, 11 – Žid, 10 – Kňourek, 
Jarkovský T., 8 – Michl, 7 – Škrabal, 4 – Mňuk, 3 – Gábor, Klug, 
2 – Burýšek, Hvězda, Lelek, 1 – Jarkovský M., Stolín M., Kupka, 
Šverák.
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Konečné tabulky sezóny
2006/2007

Dorostenci

Starší žáci

Mladší žáci

Elévové

Přípravka „A“ Přípravka „B“

 1) HC Metuje Nové Město
 2) HC Jičín
 3) HC Dvůr Kr./Náchod
 4) HC Vrchlabí
 5) Trutnov/Bk Nová Paka
 6)Stadion Nový Bydžov
 7) HC Opočno

Střelci: 13 – Dvořák, 6 – Cvejn, 5 – Vrátný, 4 – Kunc, 3 – Petr, 
2 – Stodůlka, Karel, Karásek, 1 – Sajdl, Šverák, Rejchrt M.

 1) HC Lomnice
 2) Stadion Nový Bydžov 
 3) HC Vrchlabí
 4) SK Třebechovice
 5) HC Slovan Frýdlant
 6) HC Jičín
 7) HC Opočno
 8) HC Hronov

Střelci: 14 – Vrátný, 8 – Sedlák, 7 – Martínek, 6 – Rejchrt, 
Šverák, Hvězda, 5 – Kunc, 4 – Kalous, 3 – Kratěna, 2 – Bartoň, 
Petr, Merganc, 1 – Urban, Hrabala.

 1) HV Vrchlabí
 2) SK Třebechovice
 3) HC Lomnice
 4) HC Opočno     
 5) Stadion Nový Bydžov
 6) HC Slovan Frýdlant
 7) HC Hronov
Střelci: 19 – Rejchrt T., 15 – Hrudík, 14 – Ježek, 13 – Rubák, 
6 – Soumar, Zajíček, Pfeifer, 5 – Stolín, 3 – Světlík, Hladík, 
2 – Jirsová, Brandejs, Michl, 1 – Špaček, Vejr.

 1) HC Lomnice
 2) HC Vrchlabí
 3) HC Opočno
 4) HC Hronov
 5) SK Třebechovice
 6) HC Lev Hr. Králové
 7) Stadion Nový Bydžov

Střelci: 30 – Trubač, 29 – Doležal, 22 – Majer, 10 – Šanovec Jan, 
8 – Vašata, Jirsová, 7 – Macek, 4 – Šanovec Petr, Suchánek, 
3 – Hrabar, Veselý, 2 – Mervart, 1 – Zima, Žďárek, Havel, 
Smola.

 1) HC Metuje Nové Město
 2) HC Dvůr Kr./Náchod „B“
 3) HC Lomnice
 4) HC Dvůr Kr./Náchod „A“
 5) HC Metuje Jaroměř
 6) Trutnov/BK Nová Paka „A“
 7) HC Jičín
 8) HC Lev Hr. Králové
 9) HC Opočno
 10) HC Hronov
 11) Trutnov/BK Nová Paka“B“ 
 12) HC Vrchlabí
 13) Stadion Nový Bydžov

Střelci: 23 – Mervart, 13 – Hrdlička, 11 – Kašparová, Trubač, 
9 – Umlauf, 5 – Suchánek, 4 – Mráz, 3 – Havlíček, 2 – Kopecký, 
1 – Krulich, Kubíček.

 1) HC Dvůr Kr./Náchod „B“
 2) HC Metuje Nové Město
 3) HC Lev Hr. Králové
 4) HC Metuje Jaroměř
 5) HC Dvůr. Kr./Náchod „A“
 6) Trutnov/BK Nová Paka
 7) HC Lomnice
 8) HC Opočno
 9) Stadion Nový Bydžov
 10) HC Vrchlabí   
Střelci: 16 – Krulich, 12 – Suchánek, 3 – Naisar, 2 – Franc, 
Kopecký, 1 – Libnár, Holeček, Kletečka, Seidel, Hrnčíř, Hašek.


