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ZDARMA

Poděkování našim hasičům
Na odstraňování důsledků srpnových povodní v Libereckém kraji se podíleli nezištně také 
naši hasiči. Akce byla koordinována přes Okresní hasičské sdružení v Jičíně. 
Naši hasiči vyjeli 4. - 5. září do Heřmanic u Frýdlantu a odstraňovali převážně polomy. 
Poděkování a ocenění patří jmenovitě hasičům: 
Ing. Pavel Červený, Jaromír Tomeš st., Jan Podzimek, Karel Rail,
Josef Antoš a Lukáš Říha.
 

Věra Hlostová, starostka obce



2 3

Dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil k článku uveřejněném v minulém čísle 
Podhoranu pod názvem – “Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí!” Článek 
byl převzat z reklamních materiálů společnosti EKO-KOM. Chci uvést na správnou 
míru pojednání o plastech. V naší obci je zaveden sběr PET lahví od nápojů, které 
patří do žlutých kontejnerů tímto symbolem označených. Prozatím není zaveden 
sběr ostatních plastů (fólie, sáčky, kelímky, polystyrén, výrobky z plastů atd.) 
Tyto odpady je třeba ukládat do běžných odpadních nádob či pytlů s logem svo-
zové firmy. Myslím si, že občané naší obce si již zvykli na místa, kam se tříděný 
odpad ukládá. Svědčí o tom jednak celková čísla za rok 2009, kdy bylo vytříděno 

více jak 27 tun papíru a kartonů, 10 tun PET lahví, 20 tun skleněných obalů. Přesto každý měsíc musí pracovníci Obce likvidovat 
odpady, které se na sběrných místech nacházejí téměř pravidelně každých 14 dnů (viz obrázek z Karlova v červenci 2010). Igelitové 
pytle černé, modré, žluté barvy, které svozová firma neodváží. Plastové nádoby od malířských barev, balíky hadrů apod. Rozlámané 
plastové zahradní židle, náhradní díly od automobilů. Tyto odpady se musí naložit zvlášť, pracovníci s tím stráví celý den a odvezou 
na Sběrný dvůr na Přibyslav, kam by dotyčné odpady měl dovézt sám občan zdarma. V současné době je v rámci obce vytvořeno 
15 sběrných míst na tříděné odpady. Myslím, že je to dostatečné množství na to, aby se k těmto místům dostala většina občanů 
naší obce. Nejnovější vzniklo v letošním roce v Příčné ulici. Snahou obce je vytvořit tato místa pro občany, aby donosná vzdálenost 
byla i pro starší osoby co možná nejkratší. Do budoucna uvažujeme i o rozšíření vybraných míst o nádoby na nápojové kartony (po 
džusech, mléku, vínu apod.) a po přijetí nového zákona o odpadech se nevyhneme ani sběru bioodpadů. Ale toto bude řešeno až po 
přijetí a nabytí platnosti tohoto zákona. Vážení spoluobčané, věřím že se do budoucna budeme chovat k životnímu prostředí v naší 
obci tak, že zcela zmizí divoké skládky v lesích či příkopech při silnici a množství celkově sebraných a vytříděných odpadů se bude 
zvyšovat. Je to skutečně jen v nás, občanech Staré Paky a místních částí.  Jiří Knap – místostarosta obce, září 2010 

Činnost obce a jejích orgánů vycházela ze souhrnu volebních 
programů stran a hnutí, která mají zastoupení v zastupitelstvu 
obce. Tato činnost byla řešena na 28 pracovních jednáních a na 
27 veřejných zasedáních. Již na začátku volebního období byla 
zastupiteli odsouhlasena tzv. výjezdní zasedání. To znamená, že 
jedno zasedání se uskutečnilo vždy ve Staré Pace, další v některé 
místní části atd. Tento systém se velmi osvědčil. Zejména v účasti 
občanů byla vidět velká aktivita. Občané z těchto částí mohou 
přímo sledovat práci svých zastupitelů a i přenos informací je 
daleko pružnější. 
Volební programy všech pěti stran a sdružení, které se voleb 
v roce 2006 zúčastnily, se lišily pouze v některých detailech. Lze 
konstatovat, že byly téměř beze zbytku splněny.
Hned v úvodu roku 2007 obec pokračovala v akci “kanalizace 
ul. J. Brože a U Splavu”. Akce byla dokončena v tomto roce 
nákladem 8 355 000,-Kč. Z toho 5 848 000,- Kč byla čerpána 
dotace na tuto akci z Královéhradeckého kraje.
Hlavním bodem programu na rok 2008 bylo dokončení plynofi-
kace v ul. J. Brože. Tato si vyžádala investici 1 000 000,-Kč.
V roce 2009 začaly stavební práce na kompletním zasíťování 
“lokality Záduška”. Toto dílo bylo dokončeno a předáno přesně 
dle smlouvy k 30. 6. 2010 za vysoutěženou cenu 10 500 000,-Kč. 
Vzniklo zde 9 parcel pro rodinné domky a Stará Paka se rozrostla 
o jednu zcela novou ulici, která byla pojmenována “K Záduši”. 
V Roškopově byl realizován projekt rozšíření vodovodu nákladem 
2 000 000,-Kč. (Zde byla obec úspěšná se žádostí o dotaci od 
Královéhradeckého kraje ve výši 600 000,-Kč).
Další velkou investicí bylo zrealizování návrhu zbezprašnění ulic, 
který se podařilo bezezbytku splnit. Nad rámec se podařila úprava 
parkoviště před ZŠ, komunikace “Myší díra” v Roškopově, pří-
stupová cesta do chatové oblasti a cesta k Janouškovým ve Staré 
Pace. Přesto, že se podařilo hodně komunikací zbezprašnit, zbývá 
stále hodně komunikací, které po této opravě naléhavě volají.
Naše obec je členem svazku Lázeňský mikroregion Novopacko 
a MAS – Brána do Českého ráje. Z dotací získaných přes tyto 
svazky a občanské sdružení byly pořízeny nové zastávky ve všech 
místních částích, kromě Karlova, kde autobusové zastávky nejsou 
tak zastaralé. Z těchto peněz je financována také i drobná oprava 
kulturních památek, úprava veřejného prostranství před obecním 
úřadem nebo zázemí pro sportovce v areálu Sokolák. Občané si 
mohou na obecním úřadě nebo v naší knihovně bezplatně opatřit 
různé propagační předměty v podobě mapek, pohlednic atd. 
Kulturní život u nás funguje prostřednictvím různých svazků a 
organizací. Těmto svazkům poskytuje obec dle svých pravidel ze 
svého rozpočtu dotace. Za uplynulé volební období tak získaly 

tyto organizace a svazky dotace na svoji činnost 1 489 177,-Kč. 
Mimoto je v průběhu roku v naší knihovně nebo v zasedací síni 
obecního úřadu pořádáno velké množství přednášek a výstavek. 
Bezesporu největší akcí v tomto volebním období byla oslava 
650. výročí od první zmínky o naší obci. O tom, že se tato akce 
zdařila, se přišlo přesvědčit hodně občanů jak místních, tak i 
rodáků.
Obec si plní svoje povinnosti dle zák. č.128/2000 Sb., v platném 
znění v samostatné působnosti. V přenesené pak na úseku evi-
dence obyvatel, povolování VHP, vydávání rozhodnutí na poká-
cení dřevin. Aby se zjednodušila komunikace občana s úřadem 
i na této pozici, přispěl obecní úřad ke spokojenosti a pohodlí 
občanů tím, že v roce 2009 byla v souladu se zák. o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi dokumentů zřízena DS a 
pracoviště Czech Point. 
Naše obec má zřízeny 2 příspěvkové organizace - MŠ a ZŠ. Ne-
investiční dotace pro tyto organizace činily MŠ 4 134 600,- + ZŠ 
8 132 869,-Kč. Také je nutné připomenout, že v tomto volebním 
období odešli do starobního důchodu jejich ředitelé a obec musela 
výběrovým řízením rozhodnout a vybrat nové. 
Občané mohou navštěvovat naši knihovnu a rozvíjet sportovní 
činnosti na hřišti “Sokolák”, které pod dohledem svého správce 
funguje na velmi dobré úrovni. Dotace do těchto dvou zařízení 
činila – knihovna 2 019 081,- Kč, Sokolák 496 312,-Kč. Nemalá 
část z rozpočtu je odčerpána na zimní údržbu 451 449,-Kč, od-
padové hospodářství 872 000,-Kč, veřejnou zeleň 2 081 417,-Kč 
a veřejné osvětlení 2 612 329,-Kč.
Tento výčet a přehled zahrnuje největší výdaje a investice obce. 
Spousta drobných investic a činností je pečlivě vedena v účetních 
dokladech a následně kontrolována při přezkumech hospodaření 
auditory krajského úřadu. Všechny tyto jistě nemalé výdaje nelze 
hradit z běžného rozpočtu obce, který z největší části tvoří koe-
ficientem daný podíl z daní. Proto se obec snažila získat dotace. 
Tyto byly získány od Úřadu práce, Ministerstva pro MR, Kraj-
ského úřadu Král. kraje v celkové výši 8 072 142,-Kč.
Přes všechny tyto investice a široký rozsah činností zastupitelstva 
obce a obecního úřadu je možné, že nebyly naplněny všechny 
představy a přání všech našich spoluobčanů. I tak se domnívám, 
že se toto zastupitelstvo může s hrdostí obrátit zpět a zhodnotit 
kladně toto volební období.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na bezproblémo-
vém chodu obce a obecního úřadu, touto cestou děkuji a zároveň 
přeji hodně zdraví, síly a úspěchu v nadcházejícím volebním 
období.

Věra Hlostová, starostka

Zpráva o činnosti obce a zastupitelstva obce v uplynulém volebním období 2006-2010

TŘÍDĚNÉ  ODPADY
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U S N E S E N Í 
z 26. veřejného zasedání konaného dne 24. 6. 2010 v kulturním domě v Ústí

ZO schvaluje:
1) Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce doplněný 

o bod:
4) Zpráva kontrolního výboru
5j) Obec Stará Paka x Svazek Novopacko
5k) Obec Stará Paka x VČP Net
18f) Novopacko – informace
18g) Nová ulice “K Záduši”
2) Ověřovatele zápisu z 2. veřejného zasedání pana Ing. Pavla 

Červeného
3) Návrhovou komisi ve složení pan Ladislav Frýba a pan Petr 

Kohút.
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/485/2008 mezi Obcí 

Stará Paka a firmou OBIS, spol. s r.o. Nová Paka.
 Zodpovídá: starosta            Termín: 30. 6. 2010
5) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ, 

s r.o. Nová Paka na “Rekonstrukci kanalizace a přeložka 
plynovodů v ul. Revoluční a ul. A. Mlejnkové.”

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
6) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ, 

s r.o. Nová Paka na “Zkapacitnění zatrubnění bezejmenné 
vodoteče”.

 Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 6. 2010
7) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ, 

s.r.o., Nová Paka na úpravu cesty v Roškopově – TYMY-
JÁn.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ, 

s r.o. Nová Paka na úpravu ploch před Obecním úřadem 
– Stará Paka.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve 

Staré Pace, Revoluční 180 ze dne 30. 6. 2008 mezi Obcí 
Stará Paka a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

 Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 6. 2010
10) Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené dne 23. 11. 1995 mezi 

Obcí Stará Paka a V.O.S. a.s. Jičín o nájmu a provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
11) Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené dne 25. 4. 2008 mezi Obcí 

Stará Paka a V.O.S: a.s. Jičín o nájmu a provozování vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
12) Dodatek č. 2 smlouvy uzavřené dne 4. 1. 2005 mezi Obcí 

Stará Paka a V.O.S. a.s. Jičín o nájmu a provozování vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
13) Dodatek č. 2 smlouvy uzavřené dne 1. 12. 2006 mezi Obcí 

Stará Paka a V.O.S. a.s. Jičín o nájmu a provozování vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
14) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dočasném užívání nebytových 

prostor v budově č.p. 180 ve Staré Pace uzavřené dne 7. 1. 
1987 mezi Obcí Stará Paka a Českou poštou, s.p. Praha 

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
15) Dodatek č. 2 k dohodě o nájmu nebytových prostor č.p. 57 

v místní části Brdo, uzavřené dne 5. 8. 1992 mezi Obcí Stará 
Paka a pí. Ludmilou Podzimkovou, Krsmol.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
16) Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Stará Paka a svazkem NO-

VOPACKO na parc. p.č. 1039/7 v k.ú. Stará Paka.
 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
17)  Kupní smlouvu č. 70/10/KS – 1510000337 mezi Obcí Stará 

Paka a VČP Net, s.r.o. na úplatný převod plyn. zařízení 
včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnic-
tví prodávajícího a které bylo realizováno v rámci stavby 
“Plynofikace lokality Záduška ve Staré Pace”.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 6. 2010
18) ZO projednalo závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2009 

a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospoda-
řením, a to bez výhrad.

 Zodpovídá: ZO  Termín: neprodleně
19) Rozpočtový výhled obce Stará Paka na roky 2011 – 2013 

s tím, že pokud bude vyhlášena aktuální výzva min. živ. 
prostředí na program “Zelená úsporám” (úspora energií ve 
veřejných budovách) obec podá žádost o tuto dotaci na vý-
měnu oken v ZŠ a MŠ. (obec využije výzvu aktuálně oproti 
plánovanému rozp. výhledu)

 Zodpovídá: ZO Termín: do konce roku 2013
20) Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 

2010.
 Zodpovídá: ZO  Termín: 30. 6. 2010
21) S účinností od 1. 9. 2010 zvýšení nejvyššího povoleného 

počtu dětí z 65 na 75 u Mateřské školy Stará Paka, jejíž 
činnost vykonává Mateřská škola, Stará Paka.

 Zodpovídá: ZO, ředitelka Termín: 1. 9. 2010
22) Dodatek č 2. ke zřizovací listině ze dne 1. 3. 2006 pro pří-

spěvkovou organizaci Mateřská škola, Stará Paka.
 Zodpovídá: starosta, ředitelka MŠ Termín: neprodleně
23) Odpisový plán Masarykovy základní školy Stará Paka na 

rok 2010
 Zodpovídá: ředitel ZŠ Termín: průběžně
24) Dodatek k odpisovému plánu číslo 1/2010 Masarykovy 

základní školy Stará Paka.
 Zodpovídá: ředitel ZŠ Termín: průběžně
25) Neinvestiční výdaje na 1 žáka Masarykovy základní školy 

Stará Paka za rok 2009 ve výši 5 137,- Kč.
 Zodpovídá: účetní ZŠ, ředitel ZŠ Termín: průběžně
26) S účinností od 1. 9. 2010 zvýšení nejvyššího povoleného 

počtu žáků z 50 na 75 u školní družiny, jejíž činnost vyko-
nává Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín.

 Zodpovídá: ředitel ZŠ Termín: 1. 9. 2010
27) Příspěvek Lázeňskému mikroregionu ve výši 15 922,- Kč.
 Zodpovídá: hl. účetní Termín: 31. 7. 2010
28) Ceník za samovýrobu dřeva z lesů v majetku obce Stará 

Paka.
 Zodpovídá: ZO  Termín: průběžně
29) Příspěvkový řád MAS Brána do Českého ráje.
 Zodpovídá: ZO  Termín: průběžně
30) Směrnici obce Stará Paka č. 26 k DPH.
 Zodpovídá: starosta  Termín: průběžně
31)  Dodatek č. 1 ke směrnici č. 8 obce Stará Paka.
 Zodpovídá: starosta  Termín: průběžně

ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 25. VZ konaného dne 8. 4. 2010.
2) Zprávu kontrolního výboru z kontroly návrhu smluv o dílo 

mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ, s r.o. Kumburský 
Újezd.

3) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 30. 4. 2010.
4) Odpočet daně z přidané hodnoty obce Stará Paka ve výši 

834 733,- Kč.
5) Informaci pí. starostky o konání autorského pořadu amatér-

ského filmaře Jiřího Beneše.
6) Informaci pí. starostky o výstavce k výročí 65 let od ukon-

čení války.
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7) Informaci pí starostky o pietním aktu – plk. Liška.
8) Informaci pí. starostky o vyčištění přečerpávací stanice 

v objektu bývalé Velvety ve Staré Pace.
9) Informaci pí. starostky o změně jízdních řádů s účinností 

od 13. 6. 2010.
10) Informaci pí. starostky o dotaci ze svazku Novopacko na 

zázemí (altán) sportovního hřiště ve Staré Pace
11) Informaci pí. starostky o dotaci ze svazku Novopacko na 

opravu Sochy P. Marie – Immaculaty u hřbitovní zdi na 
hřbitově ve Staré Pace.

12) Informaci pí. starostky o slavnostním otevření nové ulice 
“K Záduši”, které se uskuteční 28. 6. 2010

13) Pozvánku místostarosty p. Jiřího Knapa na oslavy 90. let 
založení fotbalu ve Staré Pace, které se uskuteční dne 
26. 6. 2010.

14) Připomínku p. Š. Válka ke špatnému stavu obrubníků u 
chodníku v ulici Sokolská ve Staré Pace.

15) Připomínku p. Potštejnského k zásobování vodou na hřbi-
tově v Ústí.

16) Poděkování ředitele ZŠ pana Mgr. Pavla Antoše za vstřícné 
jednání a podporu zastupitelstva obce Stará Paka.

17) Připomínku p. Ing. Červeného k nedostatečné opravě plotu 
kolem sochy v Roškopově.

18) Připomínku p. Petra Fejfara k jízdnímu řádu a k neudr-
žovanému prostoru u autobusové zastávky v Ústí u Staré 
Paky.

19) Dotaz p. Potštejnského na možnost získání finančního 
příspěvku na sportovní aktivity v Ústí.

Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce 
Stará Paka

U S N E S E N Í 
z 27. veřejného zasedání konaného dne 16. 9. 2010 v zasedací síni OÚ Stará Paka

ZO schvaluje:
1)  Program 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce dopl-

něný o bod:
  Dodatek č. 1 ke smlouvě obec Stará Paka a NADOZ s.r.o. 

– zpezprašnění “kasárna”.
  Spoluúčast obce ve výši 84 244,- Kč svazku Novopacko 

– altán “Sokolák”.
  Žádost Agrochovu a.s. – biostanice Brdo
2) Ověřovatele zápisu z 27. veřejného zasedání pana Ladislava 

Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová a 

pan Štefan Válek.
4) Prodej pozemku par. č. 119 o výměře 462 m2 v k. ú. Karlov 

manželům Pavlovi a Lence Vítovým za 26 920,- Kč.
  Zodpovídá: starosta  Termín: 31. 10. 2010
5) Prodej pozemku p. č. 511/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Stará 

Paka panu Petrovi Robovi za 1000,- Kč.
  Zodpovídá: starosta   Termín: 31. 10. 2010
6) Koupi pozemku p. č. 5/12 o výměře 4 m2 v k. ú. Stará Paka 

od manželů Miroslava a Jany Dočekalových za 100,- Kč.
  Zodpovídá: starosta  Termín: 31. 10. 2010
7) Smlouvu mandátní o výkonu funkce odborného lesního 

hospodáře mezi Obcí Stará Paka a WOTAN FOREST,a.s. 
České Budějovice na zajištění odborné úrovně hospodaření 
v lesích ve vlastnictví Obce Stará Paka.

  Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 9. 2010
8) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a firmou Agrochov a.s. Stará 

Paka na zimní údržbu na období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 
2011.

  Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 9. 2010
9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2010 mezi Obcí 

Stará Paka a firmou NADOZ s.r.o. Nová Paka na zhotovení 
“Zpevnění plochy p. č. st. 201/6”.

 Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 9. 2010
10) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 19. 9. 2002 pro 

příspěvkovou organizaci Masarykova základní škola, Stará 
Paka, okres Jičín.

  Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 9. 2010
11) Poplatky ve školní družině pro školní rok 2010/2011: základní 

sazba pro každodenní zápis 90,- Kč, nemocnost žáka 14 dní 
vcelku 45,- Kč, pobyt žáka v době od 11:35 do 13:00 hodin 
40,- Kč.  

  Zodpovídá: účetní ZŠ Termín: průběžně
12) Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 

2010. 
  Zodpovídá: hl. účetní Termín: neprodleně
13) Spoluúčast obce Stará Paka ve výši 84 244,- Kč svazku 

Novopacko na vybudování altánu na víceúčelovém hřišti 

“Sokolák” ve Staré Pace. 
  Zodpovídá: starosta  Termín: 30. 9. 2010
14) Záměr firmy Agrochov a.s. Stará Paka vybudovat na par-

celách č. 279/1 a 300/1 v k. ú. Brdo bioplynovou stanici.
  Zodpovídá: starosta  Termín: průběžně

ZO bere na vědomí:
1)  Kontrolu usnesení z 26. VZ konaného dne 24. 6. 2010.
2)  Informaci p. Dlaboly o rekognoskaci pozemku p.č. 204/1 

v k.ú. Karlov, který může být navržen k oddělení geome-
trickým plánem od majetku obce a prodán pí Sareilové, 
p. Zelenkovi.

3)  Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 8. 2010.
4)  Příkaz pí. starostky k inventarizaci majetku obce Stará 

Paka.
5)  Zápis z kontrolního výboru obce Stará Paka.
6)  Informaci pí. starostky o kontrole z OSSZ.
7)   Informaci o kontrole České inspekce životního prostředí.
8)  Zprávu o činnosti obce a zastupitelstva obce za volební 

období 2006-2010.
9)  Informaci pí. starostky o volbách do zastupitelstev obcí 

2010.
10) Informaci pí. starostky o úpravách v jízdních řádech.
11) Informaci pí. starostky o pracích v obci – zbezprašnění -“ka-

sárna, altán “Sokolák”, zbezprašnění cesty v Roškopově.
12) Informaci pí. starostky o žádosti o podporu z operačního 

programu životního prostřední – regenerace parků před ZŠ, 
MŠ, před OÚ.

13) Informaci pí. starostky o možnosti dotace – kompostárna 
v areálu bývalé skládky “Cihelna”.

14) Informaci p. místostarosty o stavu prodeje palivového dřeva 
z obecních lesů.

15) Informaci p. místostarosty o závadách na novém veřejném 
osvětlení v ulici “K Záduši”

16) Připomínku p. Š. Válka ke špatnému zhotovení schodů a 
chodníku a tím jejich neschůdnosti v ul. “K Záduši”

17) Informaci p. Dlaboly o dílčích úpravách na hřišti “Soko-
lák”.

18) Informaci p. J. Dlaboly o činnosti finančního výboru.
19) Poděkování p. Raila za vstřícnost OÚ Stará Paka při za-

jišťování pomoci SDH Stará Paka v obcích postižených 
povodněmi.

ZO neschvaluje:
1) Žádost majitelů parcel o proplacení jímek na odpadní vody 

v lokalitě Záduška.
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce 
Stará Paka
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych provedl krátké ohlédnutí za končícím čtyřletým 
volebním obdobím za Sdružení nezávislých kandidátů (dále jen 
SNK) - TJ Sokol Stará Paka. V zastupitelstvu obce Stará Paka 
v tomto období pracovali – Jiří Knap – místostarosta, Ladislav 
Frýba- člen kontrolního výboru a Oldřich Vrabec - člen sociál-
ně-kulturní a sportovní komise. Úvodem je nutno konstatovat, 
že úkoly, které si SNK stanovilo ve svém programu na začátku 
volebního období, se prolínaly s úkoly ostatních volebních stran 
a sdružení. Je třeba vyzdvihnout fakt, že obec v tomto období 
nebyla zadlužena u finančních ústavů a hospodařila s finančními 
prostředky, které měla k dispozici z rozpočtů pro jednotlivé roky. 
Případně také pracovala se získanými dotacemi. 
Z velkých investičních akcí se podařilo uskutečnit vybudování 
kanalizace ulic J. Brože a U Splavu, dále přístavba vodovodu 
v Roškopově. Byly provedeny úpravy povrchů ulic a místních 
komunikací v místních částech obce (Roškopov – zpevnění cesty 
za kulturním domem, do Myší díry, ke Stuchlíkovým, Ústí – ke 
hřbitovu, Brdo – ke hřbitovu, hlavní komunikace obcí, Karlov 
– k Benešovým, Stará Paka – ulice J. Brože, účelová komuni-
kace k fotbalovému hřišti a svážnice na Staropackých horách). 
V lokalitě “Záduška” vzniklo celkem 9 stavebních parcel včetně 
kompletní technické infrastruktury. Dnes už většina parcel má 
své nové majitele. 
Dětská hřiště ve Staré Pace byla vylepšena o nové prvky (v ulici 
Revoluční i v areálu “Sokolák”), rovněž dětské hřiště na Brdě se 
může pochlubit modernějším vzhledem. Na výměnu oken v zá-
kladní škole se prozatím nepodařilo finanční prostředky získat. 
Byla však provedena regulace plynového vytápění školy, která 
by měla finanční náklady do budoucna snížit. Rovněž v mateřské 
škole byla provedena rekonstrukce již nevyhovujícího vytápění. 
Víceúčelový sportovní areál “Sokolák” byl využíván základní 
školou pro hodiny tělocviku, probíhaly zde organizované okresní 
soutěže základních škol, organizované soutěže TJ Sokol Stará 
Paka a jednotlivá zařízení využívala staropacká veřejnost i lidé 
z okolí naší obce. K modernizaci lyžařského vleku nedošlo, 
náklady na pořízení novějšího zařízení se pohybují v milionech 
korun, a tak případná realizace byla prozatím odložena. Výraz-
ného zkvalitnění a vylepšení se dočkal také fotbalový areál. Mo-
dernizace proběhla za vydatné pomoci sponzorských firem, státní 
dotace a v neposlední řadě i obecního úřadu. Mezi nejdůležitější 
inovace můžeme zahrnout instalaci přípojky plynu, přebudování 
sprch, výměnu oken, zbudování ochranného ohrazení okolo celé-
ho hřiště, vybudování umělého zavlažování. Ve fotbalovém are-
álu se konaly turnaje přípravek vítězů okresů Královéhradeckého 
kraje, řada dalších sportovních, společenských a kulturních akcí 
pro širokou veřejnost (turnaje v malé kopané, přátelská utkání 
starých gard s Internacionály ČR, turnaje středních škol, žákov-
ské turnaje, country skupina Maják, Trosky, rocková skupiny 
SAMHAIN, Ramayana a další). Na hřištích přidružených obcí 
proběhly každoroční turnaje v nohejbale (Ústí) za účasti nejen 
domácích sportovců, ale i lidí z blízkého či vzdáleného okolí, což 
svědčí o dobré organizaci a propagaci těchto akcí. Pořadateli byli 
členové TJ Sokol Ústí i Sokol Roškopov. Svoji tradici získaly i 
vánoční turnaje stolních tenistů ve Staré Pace a v Roškopově, kdy 
ani o vánočních svátcích sportovci nezahálejí a umějí uspořádat 
sportovní akci pro veřejnost. Sportovní organizace a oddíly byly 
také pořadateli řady společenských akcí a plesů (každoroční ly-
žařské bály v Roškopově, sportovní plesy fotbalistů v Sokolovně 
ve Staré Pace, plesy sportovců v Roškopově a společné plesy 
sportovců a hasičů v Ústí). 
Během volebního období došlo  k výměně autobusových zastávek 
ve Staré Pace i přidružených obcích mimo Karlova, kde zastávky 
byly nejnovější, a tudíž jejich výměna nebyla nutná. Finanční 
prostředky pro jejich obměnu byly získány prostřednictvím 
dotací z Lázeňského mikroregionu (dále jen LM), jenž je spole-
čenstvím 23 obcí (včetně Staré Paky). Naše obec je v radě LM 
zastoupena místostarostou p. Knapem. Dotace za celé volební 

období činila 295 000 Kč. Rovněž díky dalším dotacím mohly 
být během období opraveny i některé kulturní památky (křížek 
před knihovnou, křížek na katolickém hřbitově, socha Panny 
Marie v Karlově).  Jako nejdůležitější společenskou akci tohoto 
volebního období můžeme bez pochyby určit oslavy 650 let první 
písemné zmínky o Staré Pace, které se uskutečnily v průběhu 
dvou květnových sobot roku 2008. Zastupitelé a členové TJ Sokol 
Stará Paka při této akci sehráli důležitou úlohu v oblasti organi-
zační i pořadatelské při přípravách akce i při samotném průběhu. 
Byli členy organizačního výboru, členy ochranné a bezpečnostní 
služby, obsluhami stánků s občerstvením a v neposlední řadě se 
podíleli na přípravě a stavbě pódia a stanu pro účastníky a di-
váky této akce. První, oficiální část, proběhla na zrenovovaném 
parkovišti Penzionu Sokolovna. Za účasti pozvaných hostů z 
Královéhradeckého kraje, starostů okolních obcí, staropackých 
rodáků a občanů Staré Paky proběhl společensko-kulturní den. 
V dopoledních hodinách se uskutečnila prohlídka Masarykovy 
základní školy, v rámci „otevřených dveří“ proběhla přehlídka 
hasičské techniky a po celý den byla přístupná výstava v místní 
knihovně. Odpolední část byla zahájena projevem starostky obce 
a pozvaných hostí, následoval kulturní program dětí základní 
školy, zahrála dechová hudba, proběhla módní přehlídka vý-
robků studentek SŠGS z Nové Paky. Závěr pak patřil mládeži 
a vystoupení rockové hudební skupiny z Nové Paky. Tato akce 
umožnila řadě našich bývalých spoluobčanů a rodáků setkání se 
současnými obyvateli a zavzpomínání na prožitá léta ve Staré 
Pace. Následující sobota patřila sportu a sportovním akcím. Za-
hájení dne proběhlo ve víceúčelovém sportovním areálu Sokolák 
vystoupením mažoretek. Za krásného počasí proběhl turnaj v 
malé kopané, plážovém volejbale, ukázkové tenisové utkání a na 
hřišti s umělým povrchem proběhlo utkání v nohejbale. Dopo-
ledním zpestřením se stal seskok dvou parašutistů, který, i přes 
větrné počasí, byl proveden bez chyby. V odpoledních hodinách 
se akce přesunula na fotbalový stadion. Nejprve proběhla ukázka 
leteckých modelářů, poté bylo sehráno tradiční derby “hořeňáci-
-doleňáci” dříve narozených staropackých fotbalistů a poté utkání 
internacionálů České republiky proti “A” mužstvu Staré Paky. 
Závěr dne se nesl ve znamení kulturního vystoupení hudební 
skupiny. Všechny události probíhaly pod záštitou Obecního úřadu 
a organizací členů TJ Sokol Stará Paka a jejich příznivců.
Uplynulé čtyři roky přinesly řadu dalších akcí, které by si alespoň 
malou zmínku zasloužily (lyžařské závody o štít Chocholky, 
turistické pochody pro členy oddílu i příchozí a mnoho dalších). 
Za jejich organizací vždy stáli členové jednotlivých TJ v obci, 
nechyběli ani naši zastupitelé (O. Vrabec - veškeré akce na 
fotbalovém stadionu, organizační zabezpečení oslav 650 let; L. 
Frýba - organizace lyžařských závodů, turistických výšlapů a 
lyžařských bálů, J. Knap - organizační zabezpečení oslav 650 
let, zorganizování tenisového turnaje, osobní podpora dalších 
sportovních akcí v rámci obce a místních částí. Jistě jsem v tomto 
konečném výčtu nějakou událost opomenul, avšak v takovém 
množství, jež se za uplynulé období uskutečnilo, to ani není 
možné, a tak mi to, prosím, nemějte za zlé. Je to již věcí kroni-
kářů jednotlivých sportovních oddílů a kroniky obce Stará Paka, 
aby všechny podstatné události, které se v naší obci konaly, byly 
pečlivě pro další pokolení zaznamenány. 
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům z řad Sdružení ne-
závislých kandidátů – TJ Sokol Stará Paka za jejich aktivní práci 
v zastupitelstvu obce, kterou odváděli ve prospěch celé obce a 
občanů Staré Paky v uplynulém období. Jak již bylo zmíněno, 
řada dobrých věcí pro zlepšení prostředí ve Staré Pace se podařila 
realizovat. Některá předsevzetí prozatím zůstala nesplněna a na 
ta se musí zaměřit aktivní práce budoucích zastupitelů. Věřím, 
že občané Staré Paky podpoří svými hlasy naše kandidáty v 
komunálních volbách 15. a 16. října tohoto roku a ti, případně 
zvolení, budou moci navázat na vše dobré, co se jejich předchůd-
cům podařilo uskutečnit.

Jiří Knap – místostarosta obce Stará Paka

Sdružení nezávislých kandidátů - TJ Sokol Stará Paka - zhodnocení volebního období 2006-2010
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Informace k volbám do zastupitelstva obce
a do Senátu Parlamentu ČR

 Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. - 16. října 2010 se uskuteční volby do zastupitelstva 
obce a také volby do Senátu Parlamentu ČR.
Dovolte mi, abych Vám představila jednotlivé kandidátní listiny a 
kandidáty, kteří se o Vaši přízeň budou ucházet v nadcházejícím 
volebním období:
Senát Parlamentu ČR: stávající senátor - Jiří Liška
ČSSD: Josef Táborský, náměstek hejtmana
KDU-ČSL: Jiří Kuhn, ředitel gymnazia
KSČM: Otakar Ruml, zastupitel kraje
ODS: Jiří Liška, senátor
Suverenita: Miroslav Voda, předseda OS Klub přátel české  

písničky
TOP 09+STAN: Tomáš Czernin, lesník a zemědělec
VV:  Jiří Hvězda, zubní lékař
 
Do voleb do zastupitelstva obce Stará Paka bylo zaregistrováno 
5 kandidátních listin:
(zkratky: NK=nezávislý kandidát, BPP=bez pol. příslušnosti)
 
1. Sdružení nezávislých kandidátů-TJ Sokol Stará Paka:
1.  Jiří Knap, místostarosta OU, S. Paka, NKBPP, 55 let
2.  Ladislav Frýba, OSVČ, S. Paka, NKBPP, 64 let
3.  Jan Herber, zaměstnanec FÚ, S. Paka, NKBPP, 36 let
4.  Zdeňka Straňáková, zaměstnanec SQS, S. Paka, NKBPP, 

52 let
5.  Jiří Krutský, zaměstnanec ZŠ, S. Paka, NKBPP, 57 let
6.  Mgr. Pavel Antoš, ředitel ZŠ, S. Paka, NKBPP, 55 let
7.  Otakar Fendrych, důchodce, Brdo, NKBPP, 67 let
8.  Pavel Rajm, stát. zaměstnanec, Ústí, NKBPP, 36 let
9.  Gab. Wiesserová, log. - zásobovač, S. Paka, NKBPP, 28let
 
2. KDU-ČSL:
1.  Mgr. I. Hykyšová, učitelka, S. Paka, BPP, 44 let
2.  Mgr. J. Kriegelová, učitelka, S. Paka, BPP, 41 let
3.  Mgr. P. Gardiánová-Mikulíková, uměl. malířka, S. Pa-

ka, BPP, 42 let
4.  Stanislav Ryba, nezaměstnaný, S. Paka, KDU-ČSL, 52 let
5.  Marie Kuželová, přadlena, S. Paka, KDU-ČSL, 40 let
6.  František Selvek, dělník, S.Paka, KDU-ČSL, 32 let
7.  Marie Hrušková, důchodkyně, S. Paka, KDU-ČSL, 67 let
8.  Karel Mejdr, důchodce, Roškopov, KDU-ČSL, 63 let
9.  Jiří Mühl, důchodce, Brdo, KDU-ČSL, 67 let
 
3. KSČM:
1. Jan Šulc, důchodce, S. Paka, BPP, 63 let
2. Kat. Táborská, úřednice, Krsmol, BPP, 45 let
3. Štefan Válek, důchodce, S. Paka, KSČM, 64 let
4. Petr Krejčí, ved. výroby, Roškopov, KSČM, 57 let
5. Zd. Kadavý, dělník, Ústí, KSČM, 59 let
6. Hana Suchardová, důchodce, Roškopov, KSČM, 68 let
7. Ant. Makówka, důchodce, S. Paka, KSČM, 60 let
8. Václav Dlouhý, důchodce, S. Paka, KSČM, 67 let
9. Slávek Dlabola, důchodce, S. Paka, KSČM, 75 let
 
4. ODS:
1. Věra Hlostová, starostka obce, S. Paka, ODS, 54 let
2. Josef Dlabola, OSVČ, S. Paka, ODS, 31 let
3. Daniel Zajíc, OSVČ, S. Paka, ODS, 29 let
4. Petr Kohút, OSVČ, S. Paka, ODS, 40 let
5. Ing. Jar. Bil, OSVČ, S. Paka, BPP, 45 let
6. Jiří Žalský, OSVČ, S. Paka, BPP, 31 let
7. Hana Hylmarová, knihovnice, Ústí, BPP, 47 let
8. Miluše Ptáčková, důchodkyně, S. Paka, BPP, 60 let
9. Eduard Bark, OSVČ, S. Paka, BPP, 42 let 

5. Sbor dobrovolných hasičů:
1. Ing. Pavel Červený, programátor, Roškopov, NKBPP, 47 let
2. Jana Šepsová, účetní, S. Paka, NKBPP, 48 let
3. Petr Sládek, traktorista, Brdo, NKBPP, 48 let
4. František Pech, řidič, S. Paka, NKBPP, 53 let
5. Zbyněk Matouš, zámečník, Ústí, NKBPP, 41 let
6. Jan Podzimek, důchodce, Roškopov, NKBPP, 65 let
7. Karel Rail, důchodce, S. Paka, NKBPP, 66 let
8. Milan Šmejc, opravář, Brdo, NKBPP, 49 let
9. Petr Fejfar, mistr výroby, Ústí, NKBPP, 51 let
 
Vážení spoluobčané, jsem velice ráda, že o dění v naší obci pro-
jevilo zájem tolik stran a sdružení. Ve volbách Vám všem přeji 
šťastnou ruku, všem kandidátům hodně úspěchů a pevně věřím 
ve Vaši hojnou účast.

Vaše současná starostka
Věra Hlostová

 

PROGRAMY STRAN, KTERÉ SE UCHÁZEJÍ 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 

VE STARÉ PACE O VAŠI PŘÍZEŇ

ODS
Dovolte nám pokračovat v započaté práci.
Ve volebním období 2010 – 2014 se budou zastupitelé zvolení do 
zastupitelstva obce ve Staré Pace řídit následujícími úkoly:
• Nezadlužovat obec
• Finanční prostředky vynakládat účelně tak, aby sloužily co 

největšímu počtu obyvatel
• Investovat do nákupu pozemků pro individuální bytovou 

výstavbu
• Pokračovat v rekonstrukci kanalizace ulice Revoluční a Anny 

Mlejnkové a pokračovat postupně v odkanalizování dalších 
lokalit

• Zrealizovat rekonstrukci vodovodu v Krsmoli
• V co největší míře umožnit soukromé podnikání a vznik nových 

pracovních míst
• Maximálně využít obecní komunální techniku při údržbě 

komunikací, a to především v zimních měsících
• Zajistit využití hřiště “Sokolák” i v zimních měsících
• Již vybudovaná zařízení a objekty v majetku obce udržovat, 

případně modernizovat a snažit se o co největší využití základní 
školou a zájmovými organizacemi a spolky (např. víceúčelové 
sportovní hřiště “Sokolák” a další)

• Podporovat rekreační i registrovanou sportovní činnost a 
turistický ruch (budování cyklostezek) v naší oblasti, a tím 
vytvořit podmínky pro smysluplné využití volného času všech 
spoluobčanů, zejména dětí a mládeže

• Umožnit formou dotací další činnost spolků a sdružení, které 
mají sídlo ve Staré Pace, především hasičů

• Podporovat místní spolky v pořádání společenských a kultur-
ních akcí formou jednorázové dotace ve výši 1000,- Kč/akce 
(dětské dny, společenské plesy, koncerty, atd.)

• Pokračovat v budování infrastruktury – další zpevnění ulic a 
cest asfaltovým potahem

• Prostřednictvím koordinátora pomáhat našim seniorům jak in-
formacemi, tak přímo zajištěním zprostředkování pečovatelské 
služby

• Pečovat o kulturní památky
• Rozšířit sběrná místa na tříděný odpad

KDU-ČSL
Vážení občané Staré Paky, 
kandidáti za KDU-ČSL jsou naši spoluobčané, kteří mají velký 
zájem na zlepšení života v obci Stará Paka a přidružených osa-
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dách. Je na Vašem rozhodnutí, jak silný bude jejich mandát, aby 
se podstatná část našeho programu stala skutečností. Předkládá-
me Vám návrh činnosti zastupitelstva pro příští 4leté období a 
věříme ve Vaši přízeň.
1/ Renovace parku před ZŠ, MŠ a obecním úřadem v centru 

obce
2/ Výměna oken v ZŠ a další úpravy, včetně úpravy prostoru 

za ZŠ
3/ Výměna oken v MŠ a úpravy v MŠ
4/ Rekonstrukce kanalizace ulice “Revoluční”
5/ Výstavba a dokončení chodníků /výměna za zámkovou 

dlažbu/
6/ Zlepšení dopravní obslužnosti v přidružených obcích s ná-

vazností autobusové na vlakovou dopravu ve Staré Pace
7/ Zbezprašnění dalších místních komunikací
8/ Údržba a dovybavení dětských hřišť v přidružených osa-

dách
9/ Snaha o zprovoznění zubního střediska se zajištěním zub. 

lékaře
10/ Jednat o zprovoznění a zimní údržbě místních komunikací 

tak, aby se občané včas dostali do práce
11/ Zajistit prohloubení koryta Rokytky a Olešky v exponova-

ných místech k předejití případným záplavám
12/ Nechat odborně posoudit stav mostů přes Rokytku a Olešku 

a dle stavu zajistit případnou rekonstrukci
13/ Údržba a případná renovace kulturních památek /kříže, sochy 

atd./
14/ Úprava a údržba hřbitovů a objektů souvisících /zdi, cesty, 

přívod vody atd./
15/ Renovace místního rozhlasu
16/ Zajistíme podporu spolkům a nepříspěvkovým organizacím, 

které v obci pracují k prospěchu všech občanů
17/ Podpoříme všechny projekty pořádané místní knihovnou
18/ Budeme podporovat všechny akce výchovně-vzdělávací i 

sportovní, které pořádají ZŠ a MŠ a všechny akce, které 
propagují a zviditelňují obec v rámci Jičínska a Královéhra-
deckého kraje

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KAN-
DIDÁTŮ TJ SOKOL ST. PAKA

Vážení občané Staré Paky,
vstupujeme do nového volebního období 2010-2014 s tím, 
abychom v něm zužitkovali vše dobré, co se v minulém období 
podařilo. Sdružení nezávislých kandidátů TJ Sokol Stará Paka 
je společnost lidí rozmanitých povolání, které spojuje vztah ke 
sportu ve Staré Pace, kladný vztah k lidem žijícím ve Staré Pace 
a přidružených obcích. V zájmu těchto lidí je rozvoj a prosperita 
obce a celého regionu, kde se obec nachází. 
Ostatní volební sdružení a strany, které se budou ucházet o Vaše 
hlasy, nevnímáme jako konkurenty. Pokud díky Vašim hlasům 
získáme mandát, budeme je považovat za spolupracovníky při 
společné práci v obecním zastupitelstvu. 
Volební program sdružení:
Ve své práci chceme navázat na práci našich zastupitelů v uply-
nulém volebním období ve vedení obce. Podíl hlasů našich za-
stupitelů v počtu 3 byl rozhodující při hlasování o uskutečnění 
závažných akcí, které byly v naší obci prováděny. Vedení obce ve 
své práci vycházelo z jednotlivých volebních programů kandidu-
jících stran a sdružení. Můžeme říci, že se podařilo naplnit drtivou 
většinu naplánovaných akcí a další byly uskutečněny i navíc. 
K tomu přispěla i finanční půjčka obce od České spořitelny, která 
byla bez problémů splacena, a dále finanční dotace na jednotlivé 
akce, které obec obdržela od Královéhradeckého kraje. 
Jako hlavní priority nového volebního období vidíme dobudování 
akcí – zatrubnění bezejmenného toku a rekonstrukce kanalizace 
v části ulice Revoluční a A. Mlejnkové, které bezprostředně 
souvisejí s vybudovanou infrastrukturou lokality Záduška, kde 

vzniklo 9 nových stavebních parcel. V případě zájmu občanů 
budeme podporovat získání dalších lokalit pro individuální 
bytovou výstavbu.
Další akcí bude 4. etapa plynofikace z nízko na středotlak, která 
se bude týkat ulic Kurfürstovy a místní části Letná. Dále budeme 
usilovat o rekonstrukci a zpevnění místních komunikací nejen 
ve Staré Pace, ale i v přidružených obcích. Naše pozornost bude 
soustředěna na získání finanční dotace na pokračování rekon-
strukce chodníků v obci.
Pro zkvalitnění podmínek pro vyučování dětí v místní základní 
škole bude snahou našich zastupitelů získání dotace pro obec 
na rekonstrukci a výměnu oken na školní budově, která by měla 
přinést další úspory ve spotřebě energie i jejich údržbě.
Naši zastupitelé budou patřit k iniciátorům vyvíjení tlaku na 
příslušné orgány Královéhradeckého kraje, pod jejichž správu 
patří hlavní komunikace protínající naši obec od Nové Paky 
směrem na Lomnici nad Popelkou, v souvislosti s rekonstrukcí 
jejího živičného povrchu. 
V souvislosti se získáváním možných finančních podpor a dotací 
budeme podporovat péči o údržbu a opravy kulturních památek 
v regionu naší obce. 
Ve spolupráci s vedením Povodí Labe budeme usilovat o realizaci 
protipovodňových opatření a pravidelné údržby koryta a břehů 
na vodních tocích Rokytka a Oleška. 
Hlavní náplní TJ je práce jak s dospělými, tak hlavně s mládeží 
v oblasti sportu a využití volného času k aktivnímu pohybu. Naší 
snahou bude plná podpora využití sportovního areálu “Sokolák” 
jak při školní tělovýchově, akcích organizovaných TJ Sokol, tak i 
zájmovém sportovním vyžití občanů. Kromě dosavadní podpory 
TJ v jednotlivých částech obce bude naší snahou i podpora o 
modernizaci a stálou údržbu stávajících sportovních zařízení. 
Chceme tak vytvořením dobrých podmínek pro sportovní vyžití 
mládeže bojovat proti všem negativním jevům současné společ-
nosti, jako jsou drogy, kouření a alkohol.
Vážení spoluobčané, uvedené úkoly jsou jen hrubým nastíněním 
záměrů, které budou stát před novým zastupitelstvem obce. Naše 
úkoly budou samozřejmě rozšířeny o návrhy a úkoly, které budou 
vycházet z aktuálních potřeb Obce a které vzejdou z připomínek 
Vás, občanů.
Věříme, že obsah našeho programu Vás zaujal a svými hlasy 
podpoříte naše kandidáty.     
Děkujeme za Vaši podporu

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH 
A MORAVY

Základní organizace KSČM ve Staré Pace jako volební subjekt 
kandidující ve volbách do zastupitelstva obce, se představuje 
svým voličům a všem občanům se svým volebním programem 
vycházejícím z potřeb naší obce a zavazuje se k jeho prosazování 
prostřednictvím svých zvolených zastupitelů.
V zastupitelstvu obce budeme podporovat a prosazovat:
- Přípravu pozemků pro bytovou výstavbu.
- Průběžné udržování a zkvalitňování infrastruktury v obci 

(zbezprašnění cest, úpravy chodníků a veřejných prostranství, 
péče o veřejnou zeleň, úprava cestiček na hřbitovech).

- Finanční i materiální podporu sportovních aktivit, zejména 
pak mládeže.

- Rozvoj a zkvalitnění kulturních akcí pro širokou veřejnost ve 
spolupráci s veřejnými organizacemi v obci.

- Přijetí protipovodňových opatření v blízkosti vodních toků 
v souvislosti se změnou klimatických podmínek.

- Optimalizaci veřejné dopravy s důrazem na návaznost auto-
busových a vlakových spojů s vyhovující základní dopravní 
obslužností pro všechny části obce.

- Udržení minimálně stávající úrovně a dostupnosti lékařské 
péče a znovuzřízení zubní ordinace.

- Zakládání osadních výborů v přidružených obcích, popř. roz-
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šíření zastupitelstva obce na 11 členů pro příští volby v roce 
2014 za účelem umožnit jejich občanům větší účast na řízení 
celé obce a snadnější prosazování jejich požadavků.

- V případě získání důvěry svých spoluobčanů a zvolení do 
zastupitelstva naší obce zavazují se naši kandidáti vykonávat 
svou zastupitelskou funkci zodpovědně a svědomitě ve pro-
spěch celé obce a všech jejích občanů, a to ve spolupráci se 
všemi zvolenými zastupiteli bez ohledu na příslušnost k jiné 
politické straně či společenské organizaci.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
Vážení spoluobčané,
za několik dní jistě využijete svého práva a odevzdáte svůj hlas 
kandidátům do obecního zastupitelstva ve Staré Pace. Jednou 
z volebních stran, která se bude ucházet o vaše hlasy, je již druhé 
volební období i SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.
Dovolte, abychom se s Vámi společně podělili o informace jak 
z uplynulého volebního období, tak i o prioritách pro volební 
období nadcházející. Snad i tyto informace budou mít vliv na 
vaše volební rozhodnutí.
Pár příkladů, které se nám v minulém volebním období 
podařily prosadit :
• pravidelná výjezdní zasedání zastupitelstva
• zpracování plánu na postupné zbezprašňování místních ko-

munikací
• zvýšení počtu stránek čtvrtletníku Podhoran
• poukázání na havarijní stav komunikace 3. třídy vedoucí přes 

Brdo a Krsmol
Pár příkladů, které se nám v minulém volebním období 
bohužel nepodařily prosadit :
• zřízení autobusové zastávky v oblasti železničního viaduktu 

pro občany Letné a Roškopova
• dostatečná velikost nových autobusových zastávek, tak aby i 

naši spoluobčané, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, byli 
dostatečně chráněni před nepřízní počasí

• zřízení osadních výborů, neboť i jiné volební strany, které 
tento bod měly ve svém programu, nepostupovaly po volbách 
v souladu se svým volebním programem. 

• zřízení obecního rozhlasu v přidružených obcích
Našimi prioritami v nadcházejícím volebním období budou 
zejména:
• Čistota obce, pravidelná údržba místních komunikací a chod-

níků, jak ve Staré Pace, tak i v přilehlých obcích
• Důraz na včasnou údržbu všech místních komunikací během 

zimního období
• Pokračování v postupném zbezprašňování místních komuni-

kací
• Nezištná podpora našim starším spoluobčanům, jak se zabez-

pečením zdravotní, tak i sociální péče
• Navázání na současný systém informovanosti občanů o 

činnosti a záměrech obecního zastupitelstva tak, že každé 
druhé zasedání obecního zastupitelstva bude opět mít formu 
výjezdního zasedání střídavě do jednotlivých přidružených 
obcí

• Aktivní zájem o vytíženost a funkčnost veřejné autobusové 
dopravy, tak aby odpovídala skutečným potřebám občanů 
(frekvence spojů, úprava jízdních řádů)

• Vyřešení dostatečného počtu parkovacích míst před budovou 
obecního úřadu, tak aby tato místa byla primárně určena pře-
devším pro návštěvníky pošty a obecního úřadu

• Zvýšená podpora kulturního, společenského a sportovního 
života ve Staré Pace a přidružených obcích

• Rekonstrukce zbývajících chodníků ve Staré Pace
Hasičské motto :    Zastavit ubývání občanů v našich obcích.

PODĚKOVÁNÍ
Chceme tímto poděkovat Obecnímu úřadu ve Staré Pace za zříze-
ní nového sběrného místa v Příčné ulici. Byli jsme celé prázdniny 
rozladěni přeplněnými kontejnery u Sokoláku, kdy už pár dní po 
vyvežení především kontejnery na plasty a papír doslova přetékaly 
novým odpadem. Na celém “našem kopci” nad školou byla spousta 
prázdninových hostí, a tak za horkého počasí obzvlášť nádoba na 
PET lahve prostě nestačila. Nebylo pro občany zrovna motivující, 
pokud téměř vždy, když přišli s odpadem, neměli ho kam dát. Jsme 
tedy moc rádi, že naše připomínky byly vyslyšeny a na “náš kopec” 
přibyla další sada kontejnerů. (Jen je škoda, že “méně přizpůso-
bivým” sousedům tyto kontejnery vadí vedle domu, a díky tomu 
nádoba na plasty byla přesunuta z Příčné ulice k Sokoláku. Takže 
všichni obyvatelé “řadovek” a nové ulice K Záduši musí s tímto asi 
nejčastějším odpadem v domácnosti dojít jinam. – ale to už je jiná 
věc.) Ještě jednou tedy velké díky Obecnímu úřadu ve Staré Pace 
a hlavně panu Knapovi.
                                                 Spoluobčané z kopce nad školou

Heřmanice, obec s pouhými 250 obyvateli, které se podařilo 
v roce 2006 obsadit 3. místo v celostátní soutěži Vesnice roku, 
leží nedaleko Frýdlantu u polských hranic. V roce 1990 si tato 
obec v místním referendu odhlasovala “samostatnost” a přestala 
být součástí města Frýdlantu. 
I Heřmanicemi protéká potok, který nese nám dobře známé jméno 
Oleška. V srpnu však tento stejnomenný a zhruba stejně velký 
potok připravil obec Heřmanice o mnoho z toho, co za posledních 
20 let vybudovala, mimo jiné i o 5 mostů a několik stavení.
Dne 26. 8. 2010 byl SDH Roškopov požádán Okresním sdru-
žením hasičů v Jičíně o pomoc při likvidaci následků povodní 
v Libereckém kraji, konkrétně v obci Heřmanice. Po dohodě s ve-
litelem okrsku Stará Paka bylo sestaveno družstvo ze 3 zástupců 
JSDH Stará Paka a 3 zástupců SDH Roškopov. Toto družstvo 
dobrovolných hasičů vyrazilo během obou víkendových dnů 4. 
a 5. září do Heřmanic pomoci s odstraňováním následků těchto 
ničivých povodní.
Celá sobota byla věnována kácení stromů, jejichž vodou pode-
mleté kořeny ohrožovaly přilehlá stavení. V neděli bylo naše 
družstvo za účasti dvou televizních štábů vysláno k demolici cha-
lupy, která byla určena k totální likvidaci. Pro přenocování byla 
ze zasedací místnosti místního obecního úřadu zřízena dočasná 
noclehárna. V té samé místnosti probíhalo i výborné stravování. 
V neděli před odjezdem našemu družstvu dobrovolných hasičů 
za odvedenou práci osobně poděkoval starosta Heřmanic a velitel 
hasičů v jedné osobě pan Vladimír Stříbrný. 
Této nezištné pomoci se zúčastnili: Karel Rail, Lukáš Říha, 
Josef Antoš, Jan Podzimek, Jaromír Tomeš a Pavel Červený. 
Materiálně byla tato výpomoc zabezpečena Obecním úřadem 
ve Staré Pace.

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

Pomoc v nouzi je naše poslání
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ŠKOLA

Soubor pedagogicko-organizačních opatření pro 
školní rok 2010 - 2011

Organizace školního roku 2010/2011
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve 
všech základních školách, středních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Ob-
dobí školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve 
čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. 
října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 
a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. 
ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 
2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od pondělí 28. 
února do pátku 6. března 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 
22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do 
středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve 
čtvrtek 1. září 2011.
Volna udělená v pravomoci ředitele školy:
pondělí 27. září 2010, středa 22. prosince 2010
Zápis žáků do 1. ročníku je stanoven na pátek 11. února 
2011.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 
4 školského zákona ve dnech 15. ledna až 15. února 2011. Tento 
termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.
Ve Staré Pace dne 1. září 2010

Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy

Ve středu 8. září 2010 se žáci 1. stupně naší Masarykovy ZŠ jako 
každý rok vydali na festival Jičín – město pohádky. 
Téma letošního již 20. ročníku znělo: Česká pohádková klasika. 
A tak se někteří žáci i učitelé převlékli za typicky české pohád-
kové postavy. Počasí se velmi vydařilo, a proto se děti mohly 
zúčastnit různých pohádkových dílen, mohly zhlédnout pohád-
ková představení, mohli soutěžit i vyfotit se s Večerníčkem.

Mgr. S. Stuchlíková

Páteční pěší výlet
Na naší škole se již stalo tradicí, že vždy v září děti, učitelé a rodiče 
vyrazí na společný výlet. Ani tento rok nebyl výjimkou.
Cílem naší cesty měl být Kumburk. Ve srovnání s minulými roky 
jsme se bohužel setkali ze strany rodičů a dětí s menším zájmem 
o tuto akci. Změnili jsme tedy trasu a částečně i program. Ve tři 
hodiny jsme se všichni sešli před školou 
a vyrazili směrem Staropacké hory. Při 
cestě k vysílači jsme měli dohromady 
tři zastávky. Paní učitelky si pro děti a 
jejich rodiče připravily několik soutěží, 
které zpestřily výstup nahoru.
Kdo se podíval v podvečer na staropac-
kou sjezdovku, viděl mnoho poletujících 
papírových draků. Při cestě zpět ke škole 
jsme se totiž zastavili na chvíli právě tam 
a vyzkoušeli, jak zrovna ten náš drak 
umí vysoko létat.
Díky tomu, že bylo krásné slunečné od-
poledne a vítr foukal tak akorát, drakiáda 
se nám opravdu vydařila. Opékání vuřtů 
za školou bylo chutnou tečkou za naším 
společně stráveným odpolednem.
Věříme, že se v budoucnu sejdeme ještě 
v hojnějším počtu a opět vyrazíme na 
nějaký výlet. 

Mgr. J. Jírová

Jičín - 
město
pohádky
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ŠKOLKA

V naší školičce utichly o letních prázdninách na šest týdnů 
dětské hlásky, ale ticha a klidu se školka nedočkala. Dětské 
hlásky nahradily zvuky sbíječek a kladiv. To pokračovala její 
rekonstrukce. Mateřská škola se pomalu stává po 25 letech, kdy 
stojí v naší obci, dámou středního věku a potřebuje občas již 
pořádnou kosmetickou úpravu.

O letošních prázdninách byla dokončena výměna zařízení kotel-
ny, bylo zrekonstruováno sociální zařízení ve třídě Sedmikrás-
ka, přípravnou kuchyňku jsme vybavili novou myčkou, kuchyň 
novými dřezy a proběhla i oprava sauny. Letos se malovalo ve 
třídách Sluníčkové a Sedmikráska.
Působím jako ředitelka mateřské školy v naší obci již druhým 
rokem. Často se setkávám s řediteli jiných mateřských škol. 
Když vyprávím, jak máme naši školku vybavenou, jaké máme 
prostředky na opravy, na provoz, na nákup hraček, mnozí nám 
závidí. V současné době hospodářské krize jsou často zvyklí, že 
v obcích se krátí právě rozpočet na školství a úloha mateřských 
škol je podceňována.
 Chtěla bych proto i touto cestou poděkovat našemu zřizo-
vateli, který provoz naší školičky financuje, zastupitelstvu naší 
obce, paní starostce i panu místostarostovi za to, že se v naší 
obci na mateřskou školu v žádném případě nezapomíná. Ať se 
obrátíme na paní starostku s jakýmkoliv problémem, který se 
v naší školce vyskytne, vždy si na nás při svojí náročné práci 
najde čas a pochopení, vyslechne nás a snaží se pomoci. Velice 
si toho vážím a těším se na další spolupráci. 

L. Typltová,  řed. MŠ

Vstup do mateřské školy hlídá postava dřevěného krále. Je to 
dar nadačního fondu pana Zdeňka Lhoty Modrá Niké pro naši 
mateřskou školu.

KNIHOVNA

Připravila jsem si pro Vás nástin akcí, které proběhnou 
v knihovně do konce roku 2010. Samozřejmě sledujte i vý-
věsky, protože změna je život a plánovat se musí, skutečnost 
je jiná!
První říjnový týden je zároveň i Týden knihoven. 
Čeká na Vás hned v pondělí 4. 10. posezení při čaji s paní 
Rosenbaumovou, tentokrát na téma Výživa dnešní doby.  
Začátek je v 17.00 hodin, vstupné je 40,- Kč.
Celý tento a předešlý týden bude v knihovně probíhat výstava 
nazvaná Potulná pohádková země. Součástí výstavy jsou 
loutky spisovatelky Vítězslavy Klimtové. Některé figurky 
Vaše děti znají z jejích pohádkových knih. Výstava bude 
přístupná ve výpůjční době knihovny.
V rámci Týdne knihoven se také noví čtenáři mohou zare-
gistrovat zdarma a dlužníci vrátit knihy bez pokuty. 
Proběhnou zde také volby – 15. a 16. 10. komunální a 
senátní a nejspíše další víkend – 22. - 23. 10. bude 2. kolo 
senátních voleb.
V úterý 19. 10. přijede do knihovny paní Machová s novou 
kolekcí korálků, přívěsků a ozdob. Prodej proběhne od 9 
– do 16.30 hodin také v knihovně.

POZOR! OD 1. 11. DO 7. 11. BUDE 
KNIHOVNA Z DŮVODU REVIZE 

KNIH PO CELÝ TÝDEN ZAVŘENÁ!!!

Od 8. 11. můžete v knihovně navštívit výstavu filatelistů.
A přelom listopadu a prosince – v knihovně budete moci za-
koupit výrobky tělesně postižených občanů z Nové Paky.
Sledujte prosím vitríny a pozvánky, je pro Vás připravena 
spousta akcí, tak si snad všichni vyberete.
Těším se na Vaši návštěvu

knihovnice
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ROŠKOPOV

Léto v Roškopově
Letošní prázdniny obyvatelé naší vesničky a jejich přátelé neza-
hájili tradičně “svátečním pochodem”, ale vydali se na prodlou-
žený víkend zhlédnout krásy Slovenska a Moravy.
Výlet zorganizovali členové SDH Roškopov – Pavel Červený, 
Jiří Sucharda st. a Karel Zuzánek, kteří sestavili plán výletu a 
při společných schůzích s ostatními výletníky ho dolaďovali 
k dokonalosti.
Nastal den D. Dne 2. 7. se účastníci zájezdu sešli okolo 22.00 
hodiny před kulturním domem v Roškopově. Někteří nedočkavci 
si ještě před odjezdem rozdělali první pivo /bývá zvykem, že se 
při těchto výletech čeká na první pivo do Staré Paky/. Další spo-
lucestující přisedli ve Staré Pace a v Lázních Bělohradě. A hurá 
vstříc nádhernému, i když fyzicky náročnému prodlouženému 
víkendu. O bezpečnou jízdu se postaral tradičně pan Grundmann, 
a aby nám cestou neusnul za volantem, bavil ho až do ranních 
hodin Karel Zuzánek.
První zastávkou na Slovensku byla Tatranská Lomnica, kam jsme 
dorazili okolo sedmé hodiny ranní. U stánku na parkovišti jsme 
posnídali, porozhlédli se po okolí a pomalu vyrazili ke kabinkové 
lanovce, která nás vyvezla pod Lomnický štít na Skalnaté pleso. 
Bylo chladno, Lomnický štít byl zahalen mraky. Při odchodu 
jsme měli štěstí, mraky se rozestoupily a sluníčko ozářilo vr-
chol Lomnického štítu. Poté nás čekal asi 10 km dlouhý sestup 
po kamenité cestě do Starého Smokovce. Počasí přálo a Tatry 
ukázaly své přírodní krásy.
Ve Starém Smokovci byl zajednán oběd v místní restauraci. 
Někteří ochutnali i tradiční halušky s brynzou. Po výborném 
obědě jsme se vydali na místní vlakové nádraží, kde většina 
výletníků odpočívala po náročném sestupu – někteří po probdělé 
noci v autobuse i spali. Vlak nás odvezl nádhernou přírodou ke 
Štrbskému plesu, kde jsme se opět kochali krásami. I přes veliký 
vítr se pár odvážlivců svezlo na lodičkách. 
Únava byla velká, počasí přálo a již po prvním dni jsme měli 
spoustu zážitků. Ze Štrbského plesa nás pan řidič dovezl do 
Liptovského Hrádku, kde pro nás bylo připraveno ubytování a 
večeře. Poté jsme ještě chvíli poseděli venku pod slunečníky a 
šli sbírat síly na neděli.
Ráno po vydatné snídani jsme vyrazili na další turistické zážitky. 
Navštívili jsme krásné Demänovské jeskyně. V první jeskyni 
Slobody jsme si prohlédli podzemní říčku, jezírka a rozmanité 
druhy krápníků různých barev a velikostí. Poté jsme šli asi 2 km 
na další prohlídku Demänovské ľadové jeskyně. Výstup k ní byl 
hodně náročný. Před vchodem jsme si odpočinuli před dalším 
turistickým výkonem. Zde jsme se pokochali i krásami z ledu. 
Měli jsme štěstí a mohli jsme si prohlédnout nejvyšší a největší 
ledový sloup v jeskyni.
Již celí utrmácení ze zhruba tisícovky schodů jsme jeli zpět do 
Liptovského Hrádku na oběd. Cestou na Oravský hrad jsme si 
v autobuse trochu odpočinuli, namasírovali svaly na prohlídku 
Oravského hradu. Na nádvoří zrovna předváděli šermířské umění 
členové tamního spolku a vyzvali dobrovolníka, aby si vyzkoušel 
šermování. Dobrovolník se našel bez přemlouvání, Karel Zuzá-
nek se navlékl do brnění a jednoho šermíře vyzval na souboj. 
A jak jinak, šermíř byl poražen. Báječně jsme se u toho všichni 
pobavili, jen škoda, že se pokazilo video, nemůžeme se zpětně 
pokochat skvělým soubojem.
Prohlídka hradu se nám také líbila. Horší bylo chození po scho-
dech nahoru a dolů. Na hradě jich bylo okolo 600! Báječná byla 
i průvodkyně – neustále nás povzbuzovala a volala:”Češi, šup, 
šup!” Poté jsme si poseděli v hospůdce pod hradem a unaveni 
odjeli ze Slovenska do moravské Kopřivnice. Ubytování bylo 
zajištěno na ubytovně zimního stadionu, večeře v přilehlé re-

stauraci. Po tak náročném dni neměl moc nikdo na tanec ani 
pomyšlení. Nejvíce se na parketě vydováděly “pošťačky.”
V pondělí 5. 7. jsme si šli prohlédnout Technické muzeum Ta-
tra. Shlédli jsme nejucelenější sbírku věnovanou kopřivnické 
automobilce.
V prostorách muzea se také nacházela expozice věnovaná man-
želům Zátopkovým.
Poslední zastávkou bylo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Prošli jsme Dřevěné městečko, kde zrovna probí-
hal řemeslnický program a trhy. Poté jsme si prohlédli Valašskou 
dědinu a Mlýnskou dolinu.
Plni zážitků z náročného víkendu jsme vyrazili na cestu k do-
movu, která byla ještě hodně dlouhá. Zastavili jsme se ještě na 
večeři v restauraci “U Komína”, kde uprostřed sídliště bylo plno 
hostů a my jsme si připadali jako turistická atrakce.
Domů jsme dorazili po půlnoci.

Na poslední červencovou sobotu připravili hasiči v Roškopově již 
tradiční “Hasičský víkend.”  Uklízelo se v prostorách hasičské 
zbrojnice, zametalo se okolo autobusové zastávky a uskutečnil 
se sběr železného šrotu. Od 15.00 hodin proběhlo školení muž-
stva pod vedením pana Raila. Na večer se připravilo sezení 
před hasičskou zbrojnicí, točilo se pivo, grilovalo maso, které 
naložila Simona Havránková, a podával se zelný salát Jindřišky 
Michalíkové. Počasí přálo a za velice hojné účasti /přišlo asi 40 
lidí/ se sedělo do pozdních hodin.
O tomto sezení se členky hasičského sboru předběžně domluvily, 
že by mohly jít na Požární noční útok do Úbislavic. Daly jsme 
dohromady družstvo ve složení: Míša Červená, Gabča Wieserová, 
Honzík Hrnčíř, Andrea Zuzánková, Petra Tomešová, Radek Mi-
chalík a Marta Ulrychová. Klukům musím poděkovat, vypomohli 
na poslední chvíli v útoku, kdy už nebylo ženy, která by na soutěž 
jela. Fandila nám Jindra Michalíková, Milena Podzimková a 
Petra Linhartová.  S technikou vypomohl Jan Podzimek a Pavel 
Červený. Atmosféra byla úžasná. Soutěže se zúčastnilo asi 11 
družstev mužů a 2 žen – z Roškopova a z Nové Paky. Nová Paka 
nás sice porazila, ale i v improvizovaném složení se nám oba úto-
ky povedly v báječném čase. První byl za světla a druhý za úplné 
tmy, jen svítilo světlo na motorce. Teprve za tmy to byl zážitek!  
Okolo základny bylo hodně mokro a na trati veliké kaluže vody 
po odpoledním dešti.   Byli jsme trochu nervózní, na základně 
jsme viděli při malém světýlku jen kousky savic, ale zvládli jsme 
noční útok bez ztráty na životech J. Kluci byli výborní a vše 
zvládli i bez přípravy perfektně.
Pokud dáme dohromady družstvo v tomto složení příští rok, 
jedeme na tuto soutěž znovu.

Školní povinnosti nastaly dalším malým Roškopáčkům. Do lavice 
si 1. 9. sedla Eliška Křížová, Klárka Sochorová, Terezka Zuzán-
ková a také Jára Tomeš. Všem přejeme hodnou paní učitelku a 
hodně štěstí na další důležité cestě životem.
Úspěšný nový školní rok školákům, rodičům pevné nervy a 
krásný podzim přeje 

Andrea Zuzánková

POZVÁNKA
SDH v Roškopově zve všechny, 

kteří mají rádi country, 
na 13. listopadu 

do kulturního domu v Roškopově



12 13

Novopačtí a staropačtí senioři stále aktivní

Pačtí senioři pojedenácté 
v Janských Lázních

Čas plyne jako voda a utíká i nám, důchodcům. Opět přišel červen 
a Regionální organizace Svazu důchodců ČR v Nové Pace zorga-
nizovala dva turnusy rekondičních pobytů v Janských Lázních. 
Tentokrát byla hlavní vedoucí zdravotní sestra Jana Janečková.
Prvního běhu od 19. do 26. 6. 2010 se zúčastnilo 36 novopac-
kých a staropackých seniorů, druhého v době od 26. 6. do 3. 7. 
dvacet šest seniorů.
Náročné masáže střídaly perličkové koupele a bahenní zábaly 
nebo jiné elektroprocedúry. Každý den jsme jednu hodinu strá-
vili v krytém plaveckém bazénu. Počasí bylo skvělé, vyzývalo 
k turistickým procházkám, v druhém běhu i k opalování. Proto 
jsme si opětovně vyšlápli na Hoffmanovu boudu, vyjeli na Čer-
nou horu a sešli pěšky dolů, udělali jsme pěší výlet do Svobody 
nad Úpou nebo na Modré kameny a ke Starostovu prameni i na 
jiná místa v blízkém okolí.
Využili jsme i možnosti kulturního zážitku. Na odpoledním ne-
dělním koncertu na kolonádě vystoupily dva žákovské orchestry 
ZUŠ z Hronova. Potěšili jsme se z krásných melodií a obdivovali 
umění mladých hudebníků.
Nezklamali nás ani Havlínovi v hotelu Siréna, kde jsme opětovně 
byli ubytováni. Vzorně se o nás starali a strava neměla chybu.
Pobyt v J. Lázních byl velice příjemný i proto, že jsme vytvořili 
prima kolektiv. Rádi bychom se spolu setkali i za rok.

V. Janatová

Letos je tomu sto třicet let, co se ve Staré Pace narodil Jindřich 
M. Vlček, někdejší starosta a ředitel dolů v Malých Svatoňovi-
cích, starosta Jiráskovy – Podkrkonošské sokolské župy a přední 
funkcionář Národní jednoty severočeské (dále NJS). Zároveň si 
připomínáme i sedmdesát let od jeho úmrtí. Jindřich M. Vlček 
je na Novopacku dnes již takřka zapomenutou osobou, a nebude 
tedy na škodu, pokud si jeho život a dílo připomeneme.  
 Jindřich Vlček se narodil 15. července 1880 ve Staré Pace v 
čp. 13 v dnešní ulici Josefa Tůmy manželům Josefu (1844–1927) 
a Marii (1849–1913) Vlčkovým. Dnes již jeho rodný dům ne-
najdeme. V druhé polovině 40. let minulého století byl zbořen 
(pravděpodobně v roce 1947) a toto číslo popisné převzal nově 
zbudovaný objekt, kde se nyní nalézají garáže firmy Osnado. 
Z dalších nejbližších rodinných příslušníků víme o jeho starším 
bratru obchodníkovi Eduardovi Vlčkovi (1876–1940). Hrob 

Rekreace důchodců
Jako pokaždé jsme přijeli do Rokytnice s dobrou náladou. Letos 
i s transparentem: “Tak jsme tady po roce dříve nežli Vánoce. Na 
Lenoch jezdíme rádi, jsou tu naši kamarádi. Usměvaví, ochotní 
a jsou hodní jako my!”
Nějaký deštík nás nemohl rozházet, vždyť i sluníčko někdy vy-
kouklo. Zásobovali jsme kuchyň houbami a každý podle svých 
možností a počasí vyrazil na procházky po okolí. Abychom se 
cítili dobře, vyjednal nám vedoucí Lenochu rašelinové a medové 
masáže a lávové kameny. Úplná balada, každý se cítil o deset 
let mladší. Také zájezd do Harrachova se vydařil. Autobus jel 
od Lenochu až do sklárny, kde jsme navštívili provoz výrobny, 
prodejnu, muzeum a na cestu zpět jsme si dali kvasnicové pivečko 
z místního pivovaru. Co víc si přát? Ve středu nám vítr rozehnal 
mrak, a tak všichni vyrazili z chaty. Ve čtvrtek je grilování, to je 
velká dobrota. Pátek uteče jako voda, a i když je to škoda, chys-
táme se domů. Nesmíme ale zapomenout, že za ty hezké chvíle 
odpočinku patří velký dík celému personálu Lenochu, protože 
jako vždy se o nás dobře starali a ve všem nám vyšli vstříc. Dík 
patří také našemu vedoucímu, panu Hamáčkovi, který zařizuje, 
vyřizuje, objednává, vysvětluje a nehubuje!
A tak si říkáme:
“I když dovolená proprší, to pěkné zůstává na duši.”

Za spokojené seniory: 
M. Linková, A. Fučíková, M. Kuhnová

Před sto třiceti lety se ve Staré Pace narodil Jindřich M. Vlček, zakladatel Sokola 
v obci, ředitel dolů v Malých Svatoňovicích a významná postava severovýchodních 

Čech v první polovině 20. století

rodičů a bratra se dodnes nalézá na zdejším hřbitově. 
J. M. Vlček rád vzpomínal na své dětství, a to zvláště na zanícené 
vlastenecké učitele na obecné škole ve Staré Pace a měšťanské 
škole v Nové Pace Karla Hartla, Františka Jirutku a další. Na 
sklonku 19. století studoval Jindřich Vlček obchodní akademii 
v Chrudimi (zde si přidal ke svému jménu písmeno M). Ani o 
prázdninách J. M. Vlček nezahálel a v roce 1899 patřil k zakla-
datelům Sokola v rodné Staré Pace. V roce 1934 vzpomínal na 
založení Sokola ve Staré Pace takto: “V roce 1899 sešel jsem se 
na prázdninách ve svém rodišti Staré Pace s rodákem a kama-
rádem z mládí br. Láďou Markem, který byl zrovna nějaký čas 
u svých rodičů. Br. Marek byl před tím léta v Liberci, kde byl 
odchovancem proslulého mezinárodního sokolského závodníka 
br. Šéfra a nynějšího náčelníka župy Ještědské br. Vaňury. I 
sám Marek byl tehdy už velice vyspělým borcem a závodníkem. 
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Jakmile zjistil, že několik mladíků ze Staré Paky chodí cvičit do 
Sokola v Nové Pace, ihned mne vyzval, abychom založili Sokol 
i v naší rodné obci – ve Staré Pace. Ačkoliv jsme byli oba mla-
díci – mně bylo 19, jemu 21 let – ujali jsme se věci s odvahou, 
udělali soupis členů, zadali stanovy a svolali ustavující valnou 
hromadu. Na ní promluvil br. Marek o zdravovědě a účincích 
tělocviku na zdraví lidské, a já o významu Sokolstva.” Nám zbývá 
dodat, že ustavující valná hromada proběhla 30. července 1899 
v místním hostinci U Soukupů. Později J. M. Vlček založil Sokol 
i v sousední Nové Vsi nad Popelkou. Ke svému rodišti obrátil 
svou pozornost ještě v roce 1903, kdy ve Staré Pace probudil 
k životu skomírající Občanskou besedu.
Po vojně ve Vídni přišel v roce 1903 do Malých Svatoňovic na 
Úpicku. Pod Jestřebími horami začal pracovat jako účetní v do-
lech Svatoňovické báňské společnosti (dále SBS). Velmi rychle 
se zapojil do kulturního a spolkového života Malých Svatoňovic. 
Stál tak například u vzniku místního odboru NJS, později vedl 
místní ochotníky, turisty, hasiče či sokoly. 
Velkého vlivu v regionu dosáhl po vzniku Československa. 
V květnu 1919 byl J. M. Vlček jmenován disponentem dolů, o 
čtyři roky později komerčním ředitelem a v roce 1926 ředite-
lem SBS. Významné postavení zastával Vlček ve spolku NJS. 
Tento spolek bránil a prosazoval práva českých menšin. Zasedal 
mimo jiné v jeho ústředním výboru. J. M. Vlček se jako před-
ní funkcionář NJS všemožně snažil podporovat vnik českých 
menšinových škol v Krkonoších a Podkrkonoší. Velmi aktivně 
J. M. Vlček pracoval v Sokole. Pomáhal zakládat sokolské jed-
noty v pohraničí a v letech 1935–1940 byl starostou Jiráskovy 
– Podkrkonošské sokolské župy. V letech 1927–1938 byl J. M. 
Vlček rovněž starostou Malých Svatoňovic. 

Pozoruhodná je Vlčkova vydavatelská a redaktorská činnost. 
Nejznámějším periodikem, které vydával, byl časopis Naše men-
šiny, jehož první číslo se ke čtenářům dostalo na podzim roku 
1920. Vydavatelem, majitelem a redaktorem tohoto periodika 
byl právě J. M. Vlček. Jednalo se o měsíčník, který vycházel 
v Malých Svatoňovicích. V roce 1937 ho nahradil časopis Naše 
hranice, jehož poslední číslo vyšlo v prosinci 1938. 
J. M. Vlček nebyl znám jen svou cílevědomostí a ctižádostí. 
Proslul i jako člověk, který si potrpí na okázalost. Dokladem 
toho je na místní poměry velkolepá veřejná oslava jeho padesá-
tých narozenin, která se uskutečnila v Malých Svatoňovicích 27. 
července 1930. Zúčastnil se jí i řídící učitel ve výslužbě Karel 
Hartl ze Staré Paky, který Vlčka kdysi učil. Po slavnosti násle-
dovala schůze VIII. sboru NJS, jehož delegáti na ní jednomyslně 
odsouhlasili, aby na Vlčkově rodném domku ve Staré Pace byla 
zřízena pamětní deska na počest oslavence. To ovšem zřejmě 
nikdy realizováno nebylo. Známá je také Vlčkova obliba v jídle, 
kterou komunistický historik Jaroslav Metelka komentoval takto: 

“V osobním životě byl J. M. Vlček poživačem, o němž havíři 
vyprávěli, že se do nemožnosti přejídal, a když se přesytil, strčil 
si dva prsty do krku, vyzvrátil obsah žaludku a obžírání počalo 
nanovo.” Jako ředitel dolů musel vyhovět zájmům a přáním 
akcionářů SBS, a proto si počínal razantně při nejrůznějších 
stávkách na dolech či snahách horníků o zvýšení mezd. Přesto 
byl v severovýchodních Čechách velmi populární osobou, které 
se dostalo pro jeho zájem o české menšiny titulu “Hraničářský 
hejtman”. 
J. M. Vlček se velmi rychle ztotožnil s První republikou a jejími 
ideály, a proto v druhé polovině 30. let minulého století patřil 
k jejím neúnavným obhájcům před narůstající hrozbou fašismu. 
Tuto roli zastával až do tragické Mnichovské konference, jejíž 
výsledek zanechal viditelné stopy nejen na Československu, ale 
i na Vlčkovi. Zhroutil se mu v podstatě svět, za který celý život 
bojoval. Zanikly české menšinové školy a spolky v pohraničí, 
které pomáhal zakládat: “Loučím se s Vámi, drazí hraničáři, 
bolestně a těžce, vždyť loučím se zároveň i se vším, pro co jsem 
35 let žil a pracoval, loučím se vlastně i s celým svým životem, 
zasvěceným českému pohraničí a našim hraničářům.” Následně 
Vlček odstoupil z funkce z vedení obce. Až do roku 1940 ovšem 
stál v čele SBS stejně tak jako v čele Jiráskovy – Podkrkonošské 
sokolské župy.
J. M. Vlčka trápila na sklonku života rakovina, a proto se léčil v 
sanatoriu v Podolí v Praze. Zde také 21. listopadu 1940 po dlouhé 
těžké nemoci zemřel. Jeho pohřeb se konal 25. listopadu 1940 
v  krematoriu Praze-Strašnicích. Marie Vlčková přežila svého 
manžela o necelých sedm let. Zemřela 24. září 1947 v Trutnově. 
Manželé Vlčkovi byli původně pohřbeni na hřbitově v Malých 
Svatoňovicích. Nyní jsou jejich urny uloženy na hřbitově U 
svatého Václava v Chrudimi. 
J. M. Vlček patří k nejvýznamnějším rodákům Staré Paky. Dou-
fejme proto, že jeho jméno se ve Staré Pace nevytratí z myslí 
obyvatel obce.  

Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově



14 15

SPORT

O POHÁR LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU
V sobotu 14. srpna 2010 se uskutečnily cyklistické závody pro 
mládež. Tratě byly vytyčeny v Zámeckém parku v Lázních 
Bělohrad. Obec Starou Paku reprezentovali 4 účastníci, kteří se 
opět umístili velmi dobře.  
V nemladší kategorii, 2003 a mladší - obsadil pěkné 2. místo 
– Antonín Doubek, ročník 2004
Ve druhé kategorii, ročník 2001-2002 obsadil taktéž 2. místo 
– František Doubek, ročník 2002
Ve třetí kategorii, ročník 1999-2000 startovali dva naši účastníci, 
na 1. místě se umístil – Petr Šafář, ročník 2000.  
Dále startoval Josef Pour.
Se čtyřmi účastníky byla Stará Paka hned na druhém místě co do 
počtu za domácími Lázněmi Bělohrad (8 startujících).
Děkujeme tímto hlavně rodičům, kteří si v prázdninovém ob-
dobí udělali čas a doprovodili své děti na tuto sportovní akci 
pořádanou členy Lázeňského mikroregionu, jehož členem je i 
naše obec Stará Paka.

Jiří Knap – člen rady Lázeňského mikroregionu

TENISOVÝ  TURNAJ
V sobotu 4. září 2010 byl pod záštitou TJ Sokol Stará Paka usku-
tečněn Bleskový tenisový turnaj ve čtyřhře o pohár místostarosty 
obce. Hrálo se na antukovém hřišti a hřišti s umělým povrchem ve 
sportovním areálu “Sokolák” ve Staré Pace. Přes počáteční obavy 
o účast se nakonec přihlásilo 7 dvojic ze Staré Paky, Ústí a Nové 
Paky. Po předchozím propršelém týdnu se i počasí umoudřilo, a 
tak turnaj mohl začít tak, jak bylo uvedeno na propozicích. Turnaj 
byl sehrán systémem každý s každým, takže si všechna mužstva 
zahrála 6 zápasů, tj. 6 kompletních setů. Po odehrání 21 utkání 
bylo následující konečné pořadí turnaje:
1. Ing. Jaromír Bulko/Pavel Frunc 5 b.
2. Jaroslav Entner/Karel Rucz 5 b.
3. Ondřej Kamler/Bohuslav Franc 4 b.
4. Jiří Knap st./ Jiří Knap ml. 3 b.
5. Jaroslav Pospíšil/ Miroslav Pfefr 2 b.
6. Radek Stuchlík/ Radek Ulrich 1 b.
7. Ladislav Hruška/ Pavel Kuřík 1 b.
Výsledky jednotlivých zápasů naleznete v přiložené tabulce.
Všechna místa konečného pořadí byla oceněna poháry, diplomy 
a dalšími věcnými cenami, které do tohoto turnaje věnovali spon-
zoři, kterým je třeba poděkovat. Jedná se o: Pivovar a.s. Nová 
Paka, Penzion Sokolovna Stará Paka, AD Typlt Milan Nová 
Paka, Maso-uzeniny Václav Karel Stará Paka, Silitěs Nová Paka 
a Obecní úřad Stará Paka. Poděkování od pořadatelů patří taktéž 
obsluze občerstvení – manželům Petře a Petrovi Richterovým, L. 
Frýbovi – místopředsedovi TJ -  za ozvučení areálu a manželům 
Dubcovým za úklid budovy. Všichni účastníci odcházeli příjemně 
unaveni a s tím, že se turnaj všem líbil a mohl by se v budoucnu 
opět zopakovat.
Turnaj byl po organizační i ekonomické stránce dobře zajištěn, a 
tak část finančních prostředků ze startovného mohla být odeslána 
na Povodňové konto Libereckého kraje – Povodně 2010  – na 
pomoc těžce postiženým oblastem severních Čech.

Stará Paka – září 2010
Jiří Knap – pořadatel turnaje

Tabulka turnaje 1 2 3 4 5 6 7 Sety Gamy Body Pořadí

1 Kamler/Franc 2:6 7:5 6:3 6:2 6:1 2:6 4:2 29:23 4 3.

2 Entner/Rucz 6:2 6:3 6:4 6:1 6:2 2:6 5:1 32:18 5 2.

3 Pospíšil/Pfefr 5:7 3:6 5:7 6:2 6:3 3:6 2:4 28:30 2 5.

4 Knap st./Knap ml. 3:6 4:6 7:5 2:6 6:3 6:4 3:3 28:30 3 4.

5 Hruška/Kuřík 2:6 1:6 2:6 6:2 4:6 2:6 1:5 17:32 1 7.

6 Stuchlík/Ulrich 1:6 2:6 3:6 3:6 6:4 4:6 1:5 19:34 1 6.

7 ing. Bulko/Frunc 6:2 6:2 6:3 4:6 6:2 6:4 5:1 34:19 5 1.
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Stará Paka slavil 90 let od založení 
oddílu v roce 1920. Je nejpočetnějším oddílem v rámci TJ – 170 
členů. Zajišťuje pravidelné soutěže pro mužstva přípravky, žáků 
a mužstvo dospělých. “A” mužstvo dospělých hrálo v letošním 
roce již třetím rokem krajskou 1.B třídu. Tyto kulaté oslavy 
byly především fotbalové, k tomu přálo i teplé slunečné počasí. 
V sobotu 26. 6. 2010 od ranních hodin probíhal turnaj přípravek 
– vítězů jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje (účastníky 
byli Chomutice, Mladé Buky, Třebeš, Náchod, Ohnišov a domácí 
Stará Paka). Celkovým vítězem turnaje se stalo mužstvo Náchoda 
před Chomuticemi. Naše domácí družstvo nezopakovalo loňský 
úspěch a tentokrát si odneslo 4. místo. Díky sponzorům tohoto 
dne byla všechna zúčastněná družstva odměněna hodnotnými 
věcnými cenami a medailemi, které předávali starostka obce pí. 
Hlostová, místostarosta p. Knap, předseda TJ Sokol Mgr. Pospíšil 
a president fotbalového oddílu p. Vrabec. Odměněni byli i nejlep-
ší brankář, hráč a střelec. Odpoledne se pak střetly dvě garnitury 
hráčů, kteří dříve Starou Paku reprezentovali. Nejprve na polo-
viční hřiště vyběhli hráči nad 50 let věku a nastoupili v těchto 
sestavách – “žlutí” P. Mokoš, J. Pospíšil, L. Kopča, J. Šec, P. 
Kohút, M. Pospíšil, M. Pfefer a v červených dresech nastoupili 
– J. Kynych, J. Knap, J. Říha, Z. Dytrych, Z. Novák, J. Bažant, 
M. Kohút, P. Palm. Všichni hráči na hřišti dokázali přítomným 
divákům, že fotbal hrát nezapomněli. Všichni tito hráči i další 
přítomní, kteří nebyli na hřišti, obdrželi čestný diplom za zásluhy 
o rozvoj kopané ve Staré Pace.  V hlavním odpoledním utkání 
nastoupila stará garda Staré Paky nad 35 let proti FK Plácek 
Spořilov-Praha. Hosté představili sehranější tým a po zásluze 
zvítězili v poměru 3:1. Jedinou naši branku střílel O. Vrabec. 
V našem mužstvu se představili hráči, kteří ještě nedávno hráli 
mistrovské zápasy, a to: P. Richtera. M. Kohút, O. Vrabec, P. 
Kohút, K. Rucz, J. Zemánek, M. Rulík, J. Entner, B. Dufek, 
M. Typlt, Z. Mizera, V. Řeháček, P. Rajm, P. Palm, J. Herber, 

OSLAVY 90 LET ZALOŽENÍ KOPANÉ VE STARÉ PACE

V. Horák, J. Klučák. Slavnostní den byl zakončen posezením u 
grilovaných pochoutek, dobrého pití a živé hudby do pozdních 
nočních hodin. 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Jako každoročně na začátku měsíce července (3. 7.) proběhl již 
23. ročník Memoriálu Arnošta Štěpánka v malé kopané. Usku-
tečnil se na dvou připravených hřištích ve fotbalovém areálu ve 
Staré Pace. 8 zúčastněných mužstev ze Staré Paky, Podlevína, 
Úbislavic, Krsmole, Bělé a Vidochova bylo rozděleno do dvou 
základních skupin a sehrány zápasy každý s každým. Poté se 
hrála utkání o konečné pořadí na 5. - 8. místě a první dva z kaž-
dé skupiny semifinálovým systémem o finále a 3. a 4. místo. Po 
ukončení všech utkání bylo následující pořadí:
1. Krsmol, 2. Zetor Podlevín, 3. Rapid Příčná, 
4. Simsonovi Bělá, 5. Vidochov, 6. 1.FK Pepek, 
7. Jabulani Stará Paka, 8. Staropacká žízeň
Turnaj byl sehrán za krásného slunného počasí, všichni účast-
níci byli s jeho průběhem spokojeni a již dnes se těší na účast 
v příštím ročníku. 
červen, červenec 2010

zaznamenal: Jiří Knap st.

KURZY ANGLIČTINY PRO VEŘEJNOST
Od 14. září probíhají v budově základní školy 
kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilé.
Informace: Nasťa Faifrová, tel. 737 430 832 

nebo 493 798 541



16

Podhoran - ètvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce: Hana Hylmarová, Mgr. Jitka Krausová, Jiří Knap a Věra Hlostová.
Redakèní uzávìrka 20. 9.. 2010. Vychází 4x roènì. Náklad 350 ks. Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka. Tisk FITOS Stará Paka.

Ústav sociálních služeb města Nové Paky Pečovatelská služba
Poskytujeme pomoc našim spoluobčanům, kteří nejsou schopni pro svůj nepříznivý 
zdravotní stav si sami obstarat potřebnou péči a rodinní příslušníci jim nemohou 
tuto péči zajistit. Poskytujeme podporu v tom, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém 
domácím prostředí.  
Poskytované služby:
- běžné úkony osobní hygieny, celková koupel v domácnosti klienta nebo ve středisku 
osobní hygieny PS

- pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko, vozík, pomoc při použití WC
- donáška nebo dovoz jídla, pomoc při podání jídla
- nákupy, nutné pochůzky
- praní a žehlení osobního a ložního prádla
- doprovod na vyšetření nebo úřad vozidlem PS
- dohled nad dospělým občanem
Služby poskytujeme svým klientům v terénu v Nové Pace a okolí a Staré Pace a okolí,  
dále  v Domě s pečovatelskou službou v N. P.  ve všední dny od 7,00 – 15,30 hod.
Úhrady za sjednané úkony prováděné pečovatelkami se řídí zákonem o Sociálních 
službách v platném znění a sazebníkem schváleným Radou města Nová Paka.
Informace:
ÚSS města Nové Paky   - ředitel: Bc. Vladimír Šimek, tel: 493 771 215
                                       - vedoucí PS: Věra Šmídová, tel: 493 721 443
pracoviště (Dům s pečovatelskou službou):  Pečovatelská služba
                                                                        Jiráskova 1830
                                                                        Nová Paka
Navštivte nás, nebo nám zavolejte.
Nezapomeňte, jsme tu pro Vás !


