
čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí

číslo 1 – leden 2016

OBEC STARÁ PAKA PŘEJE VŠEM SVÝM OBYVATELŮM 
I NÁVŠTĚVNÍKŮM HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI 
V ROCE 2016
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USNESENÍ z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 17. 12. 2015 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka

Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 8. veřejného zase-

dání Zastupitelstva obce Stará Paka 
rozšířený v bodě č. 9) Mateřská ško-
la: o podbod písmeno d/ převod ma-
jetku PO MŠ St. Paka a rozšířený v 
bodě 15) Různé o podbod písmeno 
c/ kontrola OSSZ, d) zpráva kontrol-
ního a finančního výboru.

2) schvaluje ověřovatele zápisu z 8. ve-
řejného zasedání paní Hanu Hylma-
rovou. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve slo-
žení pan Ing. Pavel Červený a Petr 
Fejfar.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení ze 
7. veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Stará Paka. 

5) schvaluje smlouvu o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v budově č. p. 
20, ulice Hartlova, Stará Paka, mezi 
obcí Stará Paka a paní Martinou 
Dyntrovou na dobu neurčitou od  
1. 1. 2016 za 2600,- Kč včetně DPH/
rok.

Zodpovídá:  starosta
Termín:   neprodleně
6) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí 

St. Paka a p. Jiřím Hadincem na pro-
dej prac. stroje – rypadla Ostrowek K 
162, včetně příslušenství za smluvní 
cenu 90 000,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá:  starosta 
Termín:  neprodleně
7) bere na vědomí informaci starosty o 

proběhlém dílčím auditu hospodaře-
ní obce St. Paka za I. pol. roku 2015.

8) neschvaluje uhrazení jednorázového 
finančního příspěvku městu Nová 
Paka ve výši 40 000,-Kč za občana 
obce Stará Paka, který je vhodnou 
osobou k přidělení bytu v Domě s 
pečovatelskou službou na adrese 
Nová Paka, Jiráskova 1830.

Zodpovídá: ZO 
Termín:  průběžně
9) schvaluje odpisový plán Masarykovy 

zákl. školy ve Staré Pace na rok 2016.
Zodpovídá: ředitel ZŠ 
Termín:  průběžně
10) bere na vědomí výroční zprávu ře-

ditele Masarykovy základní školy za 
rok 2014/ 2015.

11) schvaluje převod finančních pro-
středků na provoz Mateřské školy 
Stará Paka do investičního fondu MŠ 
Stará Paka ve výši 64 804,25 Kč.

Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín:  neprodleně

12) schvaluje čerpání finančních pro-
středků z investičního fondu ve výši 
64 804,25 Kč na technické zhodno-
cení budovy MŠ v podobě instalací 
digestoře ve školní kuchyni, venkov-
ních žaluzií na okna školní kuchyně 
a sádrokartonový podhled v chodbě 
MŠ a navýšení čerpání z IF o částku 
ve výši 30 041,-Kč na zabezpečovací 
a kamerový systém MŠ.

Zodpovídá: ředitelka MŠ 
Termín:  neprodleně
13) souhlasí s nabytím majetku do vlast-

nictví zřizovatele Mateřskou školou 
St. Paka ve výši 64 804,25 Kč na tech-
nické zhodnocení budovy MŠ – ná-
kupem a instalací digestoře do školní 
kuchyně, venkovních žaluzií na okna 
školní kuchyně a instalací sádrokar-
tonového podhledu v chodbě MŠ a s 
nabytím kamerového a zabezpečova-
cího systému ve výši 137 974,- včetně 
DPH. Rozdíl ve výši 30 041,-Kč na za-
bezpečovací a kamerový systém MŠ 
vznikl nezapočtením DPH, rozdílnou 
cenou materiálu a vícepracemi.

Zodpovídá: ředitelka MŠ 
Termín:  neprodleně
14) schvaluje převod majetku, Přírod-

ní hřiště MŠ Stará Paka – Zahrada 
pohádkových skřítků, k hospodaře-
ní příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Stará Paka v celkové hodnotě 
965 903,76 Kč.

Zodpovídá: ředitelka MŠ, účetní
Termín:  neprodleně
15) bere na vědomí plnění rozpočtu 

obce Stará Paka k 30. 11. 2015.
16) schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

obce Stará Paka na rok 2015.
Zodpovídá: hlavní účetní 
Termín:  neprodleně
17) Zastupitelstvo obce projednalo ná-

vrh rozpočtu Obce Stará Paka na rok 
2016. Schvaluje rozpočet jako schod-
kový v příjmech 24 627 540,-Kč a vý-
dajích 30 277 978,- Kč. Rozdíl ve výši 
5 650 438,-Kč bude dofinancován z 
finančních prostředků z roku 2015. 
Jako závazný ukazatel pro sledování 
plnění rozpočtu stanovuje zastupi-
telstvo dodržení objemu paragrafů. 
Změny mezi jednotlivými položka-
mi uvnitř paragrafů, při jejich nepře-
kročení, jsou v kompetenci hlavní 
účetní jako správce rozpočtu. 

Zodpovídá: ZO
Termín:  od 1. 1. 2016
18) schvaluje směrnice obce Stará Paka 

na rok 2016.

19) bere na vědomí Zprávu o činnosti 
obce Stará Paka za rok 2015.

20) schvaluje úpravu Pravidel pro posky-
tování finančních prostředků organi-
zacím dle přílohy.

Zodpovídá: ZO
Termín:  od 1. 1. 2016
21) bere na vědomí informaci paní mís-

tostarostky o periodickém termínu 
svozu odpadů v obci.

22) bere na vědomí informaci o ukon-
čené distribuci kompostérů DSO 
Novopacko do domácností na území 
obce a informaci o kontrole objemů 
těchto kompostérů s tím, že odpoví-
dají deklarovanému objemu.

23) bere na vědomí informaci pana sta-
rosty o proběhlé kontrole obce Stará 
Paka (jako zaměstnavatele) OSSZ Ji-
čín s výsledkem: nebyly zjištěny žád-
né nedostatky.

24) bere na vědomí zprávu Mgr. Ivony 
Hykyšové o jednání kontrolního a 
finančního výboru dne 16. 12. 2015, 
který se zabýval kontrolou dotací or-
ganizacím na rok 2015.

25) bere na vědomí připomínku p. Mgr. 
Antoše k parkování vozidel v ulici 
Letná a s tím vzniklé problémy při 
zimní údržbě.

26) bere na vědomí návrh p. Ing. Červe-
ného k umístění směrnic obce Stará 
Paka na webové stránky obce.

27) bere na vědomí poděkování Mgr. I. 
Hykyšové za opravu veřejného osvět-
lení v ulici Za Kanálem a V. Rumla.

28) bere na vědomí připomínku p. J. 
Podzimka ml. k zamýšlenému zbez-
prašnění komunikace („Myší díra“) 
v Roškopově. Navrhuje zadat projekt 
na zatížení max. 10 tun.

29) bere na vědomí připomínku p. J. 
Podzimka st. k délce zbezprašnění 
komunikace v Roškopově, navrhuje 
protáhnout až k objektu čp. 44.

30) bere na vědomí poděkování p. Mi-
lana Hamáčka za zakoupení tech-
niky na údržbu obce a připomínku  
k nepořádku u kontejnerů na tříděný 
odpad v ulici Sokolská.

31) bere na vědomí dotaz p. Kudrnov-
ského ohledně rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v Roškopově a mož-
nost vybudování místního rozhlasu  
v Roškopově. 

Usnesení schváleno 9 přítomnými čle-
ny zastupitelstva obce Stará Paka
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Zastupitelstvo obce si odsouhlasilo Plán činnosti obce Stará Paka pro rok 2015 a ten byl hlavním podkladem pro náplň práce 
zastupitelstva a vedení obce pro tento rok.

Schválením rozpočtu obce zastupitel-
stvem na rok 2015 byl tímto odsouhla-
sen i Plán činnosti obce Stará Paka pro 
tento rok. Hlavní investiční akce v tomto 
roce byla nepochybně „Dokončení ka-
nalizace v lokalitě Letná ve Staré Pace“ 
realizovaná na základě výběrového 
řízení firmou Kvis Pardubice a.s. V 
současné době je stavba fyzicky do-
končena, zbývají pouze dokončo-
vací práce, doladění detailů v úpra-
vách povrchů (mimo asfaltových) 
a samozřejmě zkolaudovat. Žádost 
o kolaudaci se chystáme podat bě-
hem měsíce února či března 2016. 
Akce mohla mít možná hladší 
průběh, ale zainteresovaní občané 
vědí, že naši investici více než kom-
plikovala „Rekonstrukce STL ply-
novodu“ v téže lokalitě pod inves-
torstvím RWE, kterou zhotovovala 
firma Revis Praha s.r.o. Prolínání 
těchto dvou staveb nám způsobovalo 
mnoho administrativních úkonů navíc 
a také vícenáklady, ale rozhodnutím o 
paralelní výstavbě se povedlo „zúžit“ cel-
kový čas výstavby zhruba o polovinu a 
zkrátit tak negativní vlivy staveniště pro 
mnoho občanů a vlastníků nemovitostí z 
Letné. Investice obce do Letné si vyžádá 
prostředky ve výši 10,6 miliónu korun. 
Ve vzduchu „visí“ ještě možnost obdr-
žení dotace z Královehradeckého kraje. 
Zda obec uspěje, se dozvíme v následu-
jících měsících. Tímto znovu děkuji ob-
čanům z Letné za trpělivost se stavbami.
S odkanalizováním se počítá i v lokalitě 
„Pod Hřebčínem“ v ulici Revoluční ve 
Staré Pace. Již vypracovaný projekt bylo 
nutné přepracovat na základě požadavků 
V.O.S. Jičín a.s. Nyní jsme ve fázi hotové-
ho projektu k požádání stavebního úřadu 
o územní rozhodnutí.
Již v roce 2014 započala největší doprav-
ní stavba posledních desetiletí v naší obci 
„Obnova po povodni – most Ústí“. Stav-
bu realizovanou firmou Chládek a Tin-
těra a.s. zkomplikoval a zdržel odlišný 
průběh trasy plynovodu v silnici II/284, 
nežli měl vlastník a správce inženýrské 
sítě zakreslen ve svých technických ma-
pách. 95% stavebních prací se přesu-
nulo do roku 2015. Termín dokončení 
byl ale jasný, stavba musela být předána 
a zkolaudována do konce srpna 2015. 
Dne 27. 8. 2015 se úspěšnou kolaudací 
„přestřihla“ pomyslná páska a most byl 
uveden do provozu. Celková částka za 
stavbu byla ve výši 6 355 233 korun. Na 
obnovu mostu jsme obdrželi dotaci 85%  

Zpráva o činnosti obce Stará Paka za rok 2015

(5 401 948 korun) od Ministerstva do-
pravy ČR. I občanům bydlícím a pod-
nikajícím v těsné blízkosti nového mos-
tu bych chtěl poděkovat za trpělivost se 
stavbou a vstřícný přístup.
Obec také investuje do oprav a zbe-

sprašnění komunikací. Zastupitelstvem 
schválený plán zbesprašnění komunikací 
doznal změny v podobě upřednostnění 
opravy povrchu komunikace v Brdě
v hodnotě cca 280 tisíc korun (na opra-
vu přispěla na základě dohody firma 
Agrochov a.s. částku 50 000 Kč) před 
zbesprašněním komunikace „Myší díra“ 
v Roškopově. Změna byla zapříčiněna 
„zvednutím vlny vlastníků nemovitostí“ 
z důvodu jejich požadavku k možné vý-
stavbě kanalizace v katastrech Roškopov 
a Ústí. Požadavek občanů na výstavbu 
splaškové kanalizace byl vyhodnocen 
jako finančně nereálný na základě zprávy 
vodohospodářského odborníka a projek-
tanta Ing. Františka Kujana. Mimo páteř-
ní komunikaci v Brdě tak byla opravena 
v Brdě část „Máchovy stezky“ a ve Staré 
Pace část komunikace k vysílači na Sta-
ropackých horách. Na poslední chvíli byl 
opraven asfaltový povrch v ulici Anny 
Mlejnkové, avšak zde budeme opravu 
reklamovat.
V tomto roce se v červnu po dlouhých 
třech letech podařilo „dotáhnout“ do 
konce nový Územní plán obce a schválit 
jej v zastupitelstvu. Jen málokdo si doká-
že představit, kolik „mravenčí“ a někdy i
nepříjemné práce se pod tímto zásadním 
rozvojovým dokumentem skrývá. Plat-
nost tohoto plánu bude více jak 10 let.
Velmi mě těší výborná spolupráce se zá-
stupci správce silničních komunikací II. 
a III. třídy, což je Správa a údržba silnic 
Královéhradeckého kraje a.s. (SÚS KHK 
a.s.) a inspektory silniční sítě Správy sil-
nic - SS KHK. V tomto roce proběhlo 2x 

sekání travního porostu v krajnicích a 
příkopech těchto silnic. Drobná poško-
zení komunikací provozem, které hlásí-
me, jsou vcelku rychle odstraňována a 
opravována. Na základě naší žádosti nám 
bylo vyhověno s instalací bezpečnost-

ních prvků při komunikaci II/284, 
a to osazením zábradlí u propustku 
u traktorky v Roškopově a instalací 
svodidel v délce 35 metrů v nebez-
pečné zatáčce podél břehu Olešky 
v Ústí „U Dontů“. Věřím, že takto 
dobře nastavená spolupráce bude 
probíhat i v dalších letech.
Na území obce je mnoho pamá-
tek, z nichž převážná většina je ve 
vlastnictví obce. I do památek je 
třeba investovat a opravovat je dle 
potřeby. V prosinci 2014 jsme byli 
postaveni před těžkou situaci v po-
době havárie střechy „Staré školy“, 
dnešní knihovny, která je zapsanou 

kulturní památkou. Stav krytiny byl již 
neopravitelný a do knihovny zatékalo. 
V rychlém sledu bylo rozhodnuto o vý-
měně dosloužilých smrkových šindelů za 
modřínové. Poptávkové řízení na opravu 
střechy vyhrála firma místního řeme-
slníka pana Eduarda Barka za nejlepší 
nabídku v částce cca 808 940 korun. Ná-
sledně bylo požádáno o dotaci z Minis-
terstva kultury České republiky v rámci 
Havarijního programu, kde jsme uspěli 
a obdrželi výpomoc ve výši 230 tisíc Kč. 
Dílo bylo převzato 26. 8. 2015 za účasti 
pracovníků NPÚ Jaroměř a odboru Kul-
tury a školství MěÚ Nová Paka.
Další zapsanou kulturní památkou, která 
byla úspěšně opravena, je socha sv. Jána 
Nepomuckého v kapličce v Roškopově. 
Zde si oprava vyžádala sumu 163 350 ko-
run. Renovaci provedla v rámci studijní 
práce Univerzita Pardubice. Oprava sa-
motné kapličky započala výměnou shni-
lého trámu držícího zvon, který hrozil 
zřícením.
V Brdě byl opraven firmou Nadoz s.r.o. 
ve spolupráci s členy SDH Brdo památ-
ník zesnulých v I. světové válce v nákladu 
cca 70 tisíc korun.
Ve Staré Pace v „Cihelně“ je provozována 
Technickými službami města Nová Paka 
kompostárna bioodpadu. V rámci zefek-
tivnění nakládání s odpady v naší obci 
bylo zažádáno o dotaci z Fondu život-
ního prostředí ČR na techniku pro svoz 
biologicky rozložitelných odpadů právě 
do kompostárny.
Obec byla úspěšná a obdržela na poříze-
ní traktorového návěsu s velkoobjemo-



4 Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

vým kontejnerem, čelního nakladače k 
Zetoru a štěpkovače dotaci ve výši 667 
113 korun, což je 90% pořizovací ceny 
této techniky.
Obec Stará Paka je členem dobrovolné-
ho svazku obcí DSO Novopacko. Právě 
tento svazek požádal o dotaci SFŽP ČR 
na nákup domácích kompostérů a byl s 
žádostí úspěšný. Na přelomu listopadu a
prosince bylo na základě žádostí ob-
čanů distribuováno do domácností na 
Staropacku celkem 50 ks kompostérů 
na bioodpad v rámci projektu „Domácí 
kompostování na Novopacku“. Dotace 
byla ve výši 90% a kompostéry byly za-
koupeny za částku 156 250 korun (podíl 
obce byl 14 415 korun).
Úspěšná byla obec opět na Fondu ži-
votního prostředí i s žádostí o dotaci na 
projekt environmentální výchovy dětí se 
„Zahradou pohádkových skřítků“, kde 
došlo k výstavbě nového hřiště s herními 
prvky v rámci areálu Mateřské školy ve 
Staré Pace. Dílo bylo převzato 30. listo-
padu 2015 od zhotovitele vybraného ve 
výběrovém řízení, firmy Hřiště pod Kvě-
tinou s.r.o. Náklady na tento projekt byly 
ve výši 965 904 tisíc korun a obec zpětně 
vyinkasuje 90% nákladů z dotace.
V minulých letech se o kulturní život v 
obci staraly především organizace a spol-
ky ze všech místních částech. Obec se v 
letošním roce pokusila „vyplnit“ meze-
ru a pořádala ve spolupráci se Základní 
školou a Open Art Nová Paka „Staro-
packý divadelní červenec“, v němž byla 
uspořádána pro 
děti 4 divadelní 
představení na te-
rase za ZŠ a jeden 
koncert v areálu 
AVZO Roškopov. 
V rámci termínu 
staropacké pouti 
byla uspořádána 
přednáška Mgr. 
Iva Chocholáče na 
téma „Staropacko 
a okolí“. Ve spo-
lupráci s Římsko-
katolickou církví 
byly v kostele sv. 
Vavřince uspořá-
dány 2 koncerty 
duchovní hudby, které se po kulturní 
stránce vydařily, avšak za nevelké účasti 
veřejnosti. Vzhledem k neideálním míst-
ním podmínkám byl kulturní program 
akce „Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu ve Staré Pace“ přesunut na terasu 
za ZŠ. Dle mého názoru se akce vydařila 
a děkuji všem zainteresovaným, pořada-
telům, účinkujícím dětem, pedagogům, 
členům skupiny Vánoční Koule, SŠGS 
Nová Paka a SDH Stará Paka a Roškopov.
V prvních měsících roku pořádaly míst-

ní organizace a spolky (hasiči a sokolové) 
sportovní plesy a taneční bály, v průběhu 
roku se uskutečnilo mnoho sportovních 
a společenských akcí pro širokou veřej-
nost, na které bylo organizátorům přispě-
no z rozpočtu obce 1000 Kč. Grantovým 
programem podporuje obec v činnosti 
právě tyto organizace a spolky. V letoš-
ním roce byla z rozpočtu obce na jejich 
aktivity vyčleněna částka 507 tisíc korun.
Další kulturní činnosti jsou pořádány v 
místní Knihovně a v KD Ústí, jako jsou 
různé besedy, přednášky, semináře a 
ukázky rukodělných výrobků, to vše pod 
vedením paní Hany Hylmarové.
Obecní úřad pořádá také vítání nových 
občánků. V tomto roce jsme v podzim-
ním termínu přivítali 8 spoluobčánků. V 
předvánočním čase pořádáme setkání se 
seniory v zasedací síni OÚ ve Staré Pace 
a v KD Brdo. V tomto roce byly také v za-
sedací síni oddány tři páry, z toho jeden 
pár k výročí diamantové svatby.
Neopomínáme také péči o naše senio-
ry, a to především formou pečovatelské 
služby s dovážkou obědů, kterou využívá 
20 občanů. Na tuto činnost je každoroč-
ně v rozpočtu uvolněna částka ve výši 
150 tisíc korun.
Každoročně přispíváme také částkou 13 
tisíc na osobu na pobyt 4 seniorů umís-
těných v Ústavu soc. služeb v Nové Pace.
Obec Stará Paka má zřízeny 2 příspěvko-
vé organizace, a to MŠ a ZŠ. Na provoz 
a modernizaci zařízení přispěla obec MŠ 
částkou 1 103 324 Kč a ZŠ 1 905 432 Kč.

Součástí Obecního úřadu je přenesená 
působnost výkonu státní správy na sta-
vebním úřadě (pí. Imlaufová, p. Jiří Dla-
bola) a na úseku evidence obyvatel. Zde 
bych chtěl zmínit neustále narůstající 
administrativu, se kterou se musí naši 
úředníci vypořádávat. Evidenci obyvatel, 
poplatky ze psů, evidenci hrobů, mzdové 
účetnictví, fakturace, evidence obecní-
ho majetku, finanční vztahy k příspěv-
kovým organizacím apod. zajišťují pí. 
Kluzová, Cimbálová a Bilová. Všichni 

úředníci se každý rok zúčastňují různých 
školení, které se týkají jejich pracovní ná-
plně a tím zkvalitňují služby pro naše ob-
čany. Patří jim poděkování za bezchybný 
přezkum hospodaření a závěrečný účet 
obce za rok 2014, dílčí přezkum hospo-
daření za rok 2015 a perfektní reprezen-
tování našeho obecního úřadu.
Údržbu obecního majetku, zimní a letní 
údržbu komunikací, veřejné zeleně, hřbi-
tovů, čistoty veřejných prostranství, cho-
du veřejného osvětlení prováděli zaměst-
nanci obce pánové Hamáček, Macháček, 
Tomeš a Petrák. Prováděli také práce dle 
podnětů od občanů. Svoji práci odvádějí 
spolehlivě a kvalitně.
Zastupitelstvo obce se sešlo na 6 ve-
řejných zasedáních, aby řešilo všechny 
záležitosti nutné k realizaci plánu čin-
nosti ke spokojenosti občanů. Staros-
ta a místostarostka plnili úkoly zadané 
zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o 
obcích ve vztahu k obci, příspěvkovým 
organizacím (MŠ, ZŠ), nadřízeným or-
gánům (KÚ) a společenským organiza-
cím (SDH, TJ apod.). Oba výbory zří-
zené zastupitelstvem, tj. výbor finanční 
a kontrolní a komise sociálně-kulturní 
a sportovní, se scházely dle jejich plánů 
činností a vzniklých potřeb.
Rok 2015 byl rokem vysokých investic a 
byl úspěšný i z hlediska výše obdržených 
dotací. K uskutečnění plánu činnosti 
obce dopomohlo i příznivé počasí, což je 
nutné si uvědomit.
Povětrnostní vlivy však nebyly v tom-
to roce nakloněny živlům, jako je oheň. 
Naše výjezdová jednotka SDH Stará 
Paka měla v extrémně suchém obdo-
bí nadprůměrné množství výjezdů k 
ohňům na území naší obce i mimo něj. 
Mnoho „červených kohoutů“ bylo způ-
sobeno nezodpovědným chováním lidí a 
ignorováním vyhlášených krizových sta-
vů z důvodu sucha. Hasičská technika, 
která má za sebou již velkou řádku let, 
byla využívána na 100%. Odráží se to i 
na výdajové stránce za její nutnou údrž-
bu a refundaci mezd členů jednotky. Za 
jejich obětavou a zodpovědnou práci jim 
patří také poděkování. Rád bych, kdyby 
práce složek integrovaného záchranné-
ho systému (včetně naší jednotky SDH) 
bylo co nejméně, avšak realita je opačná, 
což jsme v posledních třech letech zazna-
menali asi všichni.
Věřme, že se mimořádné události budou 
naší obci dlouhá léta „vyhýbat oblou-
kem“.

Na závěr bych touto cestou ještě jednou 
poděkoval všem těm, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na bezproblémovém 
chodu obce a obecního úřadu v roce 
2015.

Josef Dlabola - starosta
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Na druhé straně živel, který vzbuzuje re-
spekt a obavy. Pamatuji se, jak babička ří-
kávala: „Před vodou a ohněm neutečeš.“ 
Zmírnit riziko a dopady povodní v obci 
se nyní snaží Obecní úřad ve Staré Pace, 
kde voda naposledy „zaúřadovala“ v roce 
2013, kdy ničila všechno, co jí přišlo do 
cesty, a dokonce některé obyvatele vy-
hnala z domovů.
„Rozhodli jsme se omezit riziko povod-
ní, proto žádáme stát o dotaci z přísluš-
ného programu na vybudování varovné-
ho systému. Ten zahrnuje sledování toků 
Olešky a Rokytky pomocí hlásiče hladin 
vodních toků, dále umístění dvou sráž-
koměrů a po celé obci má být nainstalo-
ván bezdrátový rozhlas,“ popisuje opat-
ření starosta Josef Dlabola. Pokud obec 
uspěje, počítá s tím, že investici rozdělí 
do dvou let. Samotná realizace by měla 
přijít na řadu v roce 2017. 
Náklady se odhadují na více jak tři mi-
liony korun, dotace by měla uhradit 70 
procent nákladů. 
Obec také hodlá ze svých zdrojů zpevnit 
přibližně stopadesát metrů břehu řeky 

Olešky v Roškopově tzv. „těžkým záho-
zem“. Po břehu vede jediná přístupová 
komunikace k pěti nemovitostem, které 
hrozí podemletí a splavení materiálu v 
celé délce. Při nejhorším povodňovém 
„scénáři“ by se lidé z této lokality neměli 
kudy dostat do bezpečí.  „Komunikovali 
jsme s Povodím Labe, zda by akci ne-
zahrnulo do svých investic. Nevyhověli 
nám, protože zde neevidují žádnou svoji 
původní stavbu opěrné zdi a podle záko-
na o vodách se o zpevnění břehu musí 
postarat vlastník sousedního pozemku, 
což je v tomto případě obec,“ vysvětluje 
starosta. 
Předpokládané výdaje jsou cca 700 tisíc 
korun. V Roškopově dojde k také k úpra-
vě komunikace do lokality „Myší díra.“ 
Stará Paka – Více jak deset milionů ko-
run stálo vybudování kanalizace v loka-
litě Na Letné, kterou obec realizovala v 
letošním roce současně s rekonstrukcí 
plynofikace v částce cca 8 miliónů, kde 
byla investorem RWE. Stavba představo-
vala nemalé komplikace v dopravě, v létě 
musela být uzavřena centrální komuni-

Stará Paka – Voda – blahodárná tekutina, bez které není života 
kace přes Starou Paku, zákaz platil i pro 
autobusy. „Kanalizace je už dokončena 
včetně povrchů, drobné práce včetně ko-
laudace provedeme v příštím roce,“ říká 
spokojeně starosta obce Josef Dlabola. 
Občané z Letné si v souvislosti se stavba-
mi „užili“ až dost, patří jim poděkování 
za jejich trpělivost. Je také třeba si uvě-
domit, že nám po celou dobu výstavby 
přálo i počasí. Obec zatím hradila inves-
tici ze svých zdrojů, i když o podporu po-
žádala Královéhradecký kraj, který zatím 
žádosti nevyhověl. Subvenci se pokusí 
Staropačtí získat ještě v příštím roce. Po-
sledním větším úsekem, který je potřeba 
odkanalizovat, je prostor Pod hřebčí-
nem. „Počítáme s tím, že ještě letos bude 
hotova projektová dokumentace, hned 
po novém roce bude vydáno územní roz-
hodnutí, následně také stavební povolení 
a následovat bude výběr zhotovitele. I 
tady se pokusíme získat prostředky od 
kraje. Kdy stavbu zahájíme, to ještě v této 
chvíli visí ve vzduchu,“ říká první muž 
na staropacké radnici.
/převzato z Jičínského deníku/

Představenstvo Vodohospodářské a ob-
chodní společnosti a.s., kde zasedají 
starostové měst a obcí regionu Jičínska, 
které společnost vlastní, se sešlo k projed-
nání cen vodného a stočného ve čtvrtek  
17. 12. 2015. Poté, co se seznámili s před-
běžnými výsledky hospodaření společ-
nosti a z něho plynoucí kalkulace cen 
na rok 2016, rozhodlo, že není potřeba 
pro příští rok zvyšovat cenu vodného 
ani stočného. Cena tak pro spotřebitele 
zůstane ve výši 78,95 Kč za m3. „Co se 
týká hospodaření společnosti v letošním 
roce, pokračovali jsme tak jako v minu-
lých letech vnitřními úsporami. Podařilo 
se nám například snížit cenu za dodáv-
ku silové elektřiny a plynu. Dále důsled-
ně hlídáme výběrová řízení a sledujeme 
provozní náklady. Letos budeme hospo-
dařit s mírným ziskem a se ziskem počí-
táme také v plánu pro příští rok,“ uvedl 
ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. 
Na druhou stranu společnost nešetří na 
investicích. V roce 2015 dokončila za po-
moci dotace velkou investiční akci a prů-
běžně vkládala finance do oprav vodovo-
dů a kanalizací. „Dlouhodobě se snažíme 
investovat do oprav vodárenské infra-
struktury, letos za zhruba 45 milionů ko-
run. V příštím roce plánujeme do oprav 
vodovodů a kanalizací vložit dalších více 

Cena vodného a stočného se udrží na stejné výši i v příštím roce  
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v roce 2016 
ve stejné výši jako v roce letošním. Nedojde tak ke zdražení pitné vody ani ceny za vodu odpadní a odběratelé budou nadále 
platit 78,95 Kč za m3. VOS a.s. se díky dobrému hospodaření daří již čtvrtým rokem držet cenovou hladinu na stejné úrovni. 

jak 46 milionů. Největší investiční akcí 
byla intenzifikace úpravny vody v Bře-
zovicích, kterou z velké části uhradila 
dotace z Evropské unie z Operačního 
programu Životní prostředí,“ přibližuje 
investice ředitel Richard Smutný.
Na výslednou cenu vodného a stočného 
může mít vliv i výše spotřeby vody. Vo-
dohospodářská a obchodní společnost 
a.s. se v minulosti potýkala s klesající 
tendencí spotřeby vody u zákazníků. Le-
tos tomu bylo ale naopak, spotřeba pitné 
vody vzrostla o 6 % na cca 2 640 m3 a 
spotřeba vody odpadní vzrostla o 1 % na 
cca 2 765 m3. Jedním z vlivů může být i 
extrémně suché a horké léto. 
Výroba vody je složitým procesem, a aby 
byla zachována její jakost, prochází voda 
od zdroje mnoha procesy úpravy, než se 
dostane přes složitou infrastrukturu k 
zákazníkům. Tyto úpravy jsou náročné 
na technologie, tudíž na samotný provoz 
úpraven vody a na modernizace těchto 
zařízení. „Tato zařízení musí být v pro-
vozu, ať je spotřeba vody jakákoliv. Cena 
vody je tak z velké části dána právě těmi-
to stálými provozními náklady, protože 
ty prostě musíme zaplatit, ať je spotřeba 
nízká, či vysoká,“ dodává ředitel.  Na 
druhou stranu má na cenotvorbu velký 
vliv také stát. Vodné a stočné patří do tzv. 

věcně usměrňovaných cen. Vodárenské 
společnosti jsou tak pod přísnou kontro-
lou Ministerstva financí, které hlídá ce-
notvorbu a také stavuje přiměřený zisk.
Bližší informace vám podá: 
Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., 
tel.: 493 544 811 

Upozornění 
chovatelům 

koček, psů a jiného 
domácího zvířectva

Obecní úřad ve Staré Pace obdržel 
informaci o tom, že dne 2. 12. 2015 
byl postřelen na území naší obce do-
mácí kocourek.
Majitelé odjeli ráno za pracovními 
povinnostmi a večer byl postřelený 
kocourek nalezen doma.
Na veterině byl zjištěn kovový brok, 
který zůstal uvnitř tělíčka.
Majitelka chce tímto upozornit na 
nebezpečné chování některých je-
dinců a apelovat na majitele zvířat, 
aby zvýšili ochranu svých domácích 
mazlíčků.

V. Hlostová - místostarosta
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Tentokrát se slavnost uskutečnila v prostoru za základní školou, 
který se již v létě osvědčil při pořádání divadelních představení 
pro děti. Na osvětleném pódiu se se svým vystoupením předsta-
vily sbory Masarykovy základní školy a následně potom skupina 
Vánoční koule z Vrchlabí. Všichni účinkující jistě návštěvníky 
potěšili svými koledami, ať už tradičně či netradičně pojatými. 
Atmosféru dokreslovaly slavnostně nazdobené stromečky i trh s 
drobnými výrobky dětí ze základní školy. Občerstvení zajišťovali 
studenti Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky a SDH 
Stará Paka. I díky jim se podařilo navodit slavnostní náladu snad 
nejkrásnějšího období v roce. Celý večer vyvrcholil rozsvícením 
vánočního stromu, ke kterému jsme se všichni přesunuli za zpěvu 
koledy a doprovodu lucerniček a lampionů, které měly děti pro 
tuto chvíli připraveny. Jsme rádi, že naši spoluobčané využili pří-
ležitosti sejít se, popovídat si, dát si svařené víno nebo punč a za 
zvuků koled společně zahájit advent. Za spolupráci děkujeme Ma-
sarykově základní škole.    KK

Adventní koncert 
v kostele sv. Vavřince

Další příležitost ke společnému setkání 
mohli naši spoluobčané využít 6. pro-
since, na svátek sv. Mikuláše, kdy se v 
kostele sv. Vavřince uskutečnil adventní 
koncert duchovní hudby v podání Dua 
Alto, Dany Landové (viola) a Dity Holé 
(violoncello). Nejen hudbou, ale i milým 
doprovodným slovem nás obě interpret-
ky přesvědčily o tom, že Vánoce jsou ča-
sem k zastavení a rozjímání. Kde jinde 
než v kostele, kdy jindy než v adventní 
čas a jak jinak než prostřednictvím hud-
by je možné vzdálit se každodennímu 
shonu a starostem? Budeme rádi, pokud 
se nám podaří vytvořit z této akce tradici 
a doufáme, že v příštích letech osloví více 
našich spoluobčanů.  KK

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
V pátek 27. listopadu měli staropačtí občané podruhé příležitost oslavit začátek adventu společným rozsvícením vánočního stro-
mu. 

ŠKOLA - Před Vánocemi všichni pře-
mýšlí, jakým dárečkem by potěšili své 
blízké. Je to čas, kdy lidé zapomínají na 
všechny sváry a hádky a všichni jsou k 
sobě tak nějak hodnější, mají k sobě blíž. 
I učitelé a žáci naší Masarykovy základní 
školy se snažili přijít na to, čím by udělali 
našim spoluobčanům radost. Celý pod-
zim pilně nacvičovali  a povedlo se jim 
zabalit překvapení plné krásných vánoč-
ních melodií, tanečků i humorných scé-
nek. Snad se jim alespoň trošku podařilo 
zpříjemnit lidem ten předvánoční shon a 
navodit atmosféru Vánoc, která letos tak 
nějak sama ne a ne přijít. Počasí totiž při-
pomínalo spíše jaro než zimu. 

Šňůru vánočních vystoupení zahájili 
žáci 2. a 3. ročníku na Obecním úřadě ve 
Staré Pace a v kulturním domě na Brdě. 
Hlavní vystoupení všech se konalo ve 
středu 16. 12. 2015 v tělocvičně školy a 
zájem veřejnosti byl opravdu velký. Mo-
hutný potlesk si tedy děti dosyta užívaly. 
Druháci a třeťáci přijali pozvání od ob-
čanského sdružení „ŽIVOT BEZ BA-
RIÉR“ a odjeli ve čtvrtek do Nové Paky, 
kde společně strávili krásné dopoledne. 
Představili své vyprávění o sněhové vlo-
čce se spoustou písniček doprovázených 
pohybem i doprovodnými nástroji, do-
konce nechyběl ani africký buben. Pak 
ochutnali připravené občerstvení. Veli-

ce příjemným zpestřením byla návštěva 
psího kamaráda, který dobrou náladu 
ještě více podpořil a děti se navíc sezná-
mily se základy canisterapie. Za připra-
vený program, velmi vlídné a přátelské 
přijetí i bohaté pohoštění bychom chtěli 
občanskému sdružení „ŽIVOT BEZ BA-
RIÉR“ touto cestou mnohokrát poděko-
vat. Již teď se těšíme na další spolupráci.
Oddychnout si všichni mohli až v pátek, 
neboť je čekalo ještě jedno, tentokrát již 
opravdu poslední, vystoupení v Levín-
ské Olešnici. S přáním krásných svátků 
vánočních se mohli spokojeně rozejít do 
svých domovů.

Zuzana Oborníková

O Z V ĚNA V ÁNOČN Í C H  S VÁ TKŮ  .  .  .



7Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

 

Ředitelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, 
okres Jičín

oznamuje, že zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2016 – 2017 bude proveden

v pátek 22. ledna 2016
v době od 12:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které dovrší šesti let do 31. srpna 2016 (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném 
znění). Dostaví se i děti, které obdržely odklad školní docházky pro školní rok 2015 – 2016.
Dle tohoto zákona mohou být zapsáni do I. třídy i žáci, kteří věkovou hranici šesti let dovrší až 30. června 2017 a 
mají pro zahájení školní docházky fyzické i psychické předpoklady.
Děti přijdou k zápisu v doprovodu rodičů nebo jejich zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou své občan-
ské průkazy a rodný list dítěte.

Ve Staré Pace dne 4. ledna 2016
  Mgr. Pavel Antoš v. r. ředitel školy

Š KO L A
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Předvánoční školní
výlet

V adventním čase naše škola pravidelně 
organizuje pro žáky prvního stupně vý-
let, při kterém mohou děti 
nasát předvánoční 
atmosféru. Tento 
rok tomu neby-
lo jinak.
1. třída na-
vštívila zá-
mek v Ne-
chanicích . 
Žáci 2. až 5. 
třídy vyrazili 
do malebného 
Babiččina údo-
lí. Měli tak možnost 
poznat, jak se slavily 
Vánoce v době dětství naší významné 
spisovatelky Boženy Němcové.
Nejdříve jsme navštívili vánočně vyzdo-
benou chaloupku a samozřejmě jsme za-
šli i k Viktorčinu splavu. Dále naše kroky 
vedly do mlýna, kde místní divadelní 
soubor sehrál představení o životě svaté 
Barbory a o tom, jak se slavily Vánoce ve 
mlýně. 
Opravdu nádhernou tečkou byla návště-
va zámku v Ratibořicích, kde nás přijala 
paní kněžna se svým služebnictvem a 
ukázala dětem svátečně vyzdobený zá-
mek.
Snad jedinou chybičkou na tomto výletě 
bylo, že chyběla kulisa krásně zasněže-
ného údolí.  Děti se přesto vracely domů 
spokojené a natěšené na blížící se svátky. 

Mgr. Jitka Jírová

KN I H OVNA
Na přelomu října a listopadu proběhla v knihovně pravidelná 

revize knihovního fondu. 
Tato činnost je ze zákona povinná pro všechny knihovny a hlavně pro malé 
knihovny má ten význam, že uvolní police pro žádané nové knihy. 
Vyřazují se jen takové knihy, které nebyly pro čtenáře atraktivní déle než 10 
let, případně knihy poškozené. 
Naše metodička nám vždy, když se bráníme knihy vyřadit, říká: „Knihovna 
není archiv, abyste museli každou knihu schovávat. Čtenáři chtějí číst knihy 
nové a vy je musíte nakupovat, aby k vám chodili si půjčovat.“ A musím při-
znat, že má pravdu. 
Samozřejmě v knihovnách stále zůstávají knihy pro povinnou četbu dětí i stu-
dentů, ale i knihy hodnotné z hlediska historie státu i dějin všeobecně. A je 
také pravda, že kdokoliv si chce půjčit nějakou knihu, kterou nemá knihovna 
ve svém fondu, mohu ji zapůjčit z kterékoliv jiné knihovny. To není žádný 
problém a běžně to tak funguje.

Vyřazené knihy si můžete v knihovně do 31. ledna prohléd-
nout a za 5Kč/1 knihu mohou být vaše. 

VÝZVA
Milí šikulové, milé šikulky, 

ráda bych před Velikonocemi – 

od 14.3. do 25.3. – 
v knihovně opět představila 

výrobky vašich šikovných rukou. 

Nemusí to být vůbec věci s velikonoční 
tématikou, ale představuji si to jako jarní 

výstavu pro potěšení a inspiraci nám všem. 
Pochlubte se tím, čím si krátíte dlouhou 

chvíli a čím těšíte své blízké. 
Stavte se prosím, ať se společně domluvíme. 

Moc děkuji.   

Knihovnice



Mikulášská besídka
Stalo se již tradicí, že žáci 1. třídy jsou pozváni SOŠPg v Nové Pace na vánoční 
Mikulášskou besídku spojenou s nadílkou. Studentky SPOŠPg si pro děti při-
pravily dramatizaci pohádky Lotrando a Zubejda se známými písničkami. A než 
přišel Mikuláš, všichni si zazpívali koledy. Potom již Mikuláš četl z knihy seznam 
hříšníků. Ti museli jít na pódium, zazpívat písničku či přednést básničku a hlavně 
Mikulášovi přede všemi slíbit, že už nebudou zlobit! Na konci celé besídky obdr-
žely všechny děti v sále vánoční balíčky, za které moc děkujeme!

    S. Stuchlíková

Předvánoční zájezd 
prvňáků

V úterý 1. prosince se prvňáčci zúčastnili 
adventního zájezdu na zámek Hrádek u 
Nechanic. Žáci jeli společně s dětmi ze 
ZŠ ve Vidochově a s dětmi z MŠ Husit-
ská. Nejprve si prošli zámecký park a po-
tom na ně čekala prohlídka zámeckých 
komnat, které byly všechny vánočně vy-
zdobené. Od průvodkyně se děti dozvě-
děly mnoho zajímavých informací nejen 
o zámku, ale i o vánočních zvycích. Ani 
na dárečky se nezapomnělo - ty se mohly 
nakoupit v zámecké vánoční kuchyni.

  S. Stuchlíková
V sobotu 5. 12. se již tradičně sešly roškopovské děti, aby společně strávily „mikulášské“ 
odpoledne. AVZO, SOKOL a SDH Roškopov pro ně připravily několik překvapení: nej-
prve si děti mohly 
vyrobit vánoční 
přání nebo korál-
kové ozdoby; če-
kání na Mikuláše 
a jeho doprovod, 
krásného anděla 
a výjimečně dob-
ře naladěné čerty 
jim poté zpříjem-
nil svým vystou-
pením KOUZEL-
NÍK pan Radek 
Černý se svým 
p o m o c n í k e m 
klaunem.  A pak 
již následoval pří-
chod Mikuláše a 
jeho družiny. Všechny děti byly po zásluze odměněny a ani letos čerti žádné dítě – 
překvapivě – neodnesli. Ale pozor, příští rok tu budou zase! 

                                            KK

Mikulášská besídka v Roškopově

Beseda v Ústí
31. října 2015 se v kulturním domě v Ústí 
opět sešli milovníci cestování a vyprávě-
ní. Manželé  Mikulcovi  nás se svými ces-
tovatelskými zážitky tentokrát zavedli do 
Panamy a na Island. Bylo to zase úplně 
jiné, než minulé cesty do Japonska a do 
Indie. V duchu s nimi jsme proplouvali 
Panamským průplavem či jsme puto-
vali kolem horkých gejzírů na Islandu. 
Náš kulturáček byl zaplněný do posled-
ního místa a odcházeli jsme s příslibem 
dalšího setkání. Tak někdy na jaře, než 
propuknou zahrádkářské povinnosti, se 
opět sejdeme. Sledujte prosím pozvánky.

Předvánoční 
posezení

Každý rok před koncem roku pořádá 
Obec Stará Paka pro své dříve narozené 
občany předvánoční posezení. Na Brdě 
paní Prchlíková sezve seniory z Brda a 
Krsmole, z ostatních částí obce jsou vždy 
všichni vítáni právě ve Staré Pace. Letos 

Advent v Ústí
Vloni na 1. adventní sobotu jsme pod 
vedením Jany Dočekalové vyráběli ad-
ventní věnce. A protože se nám to všem 
podařilo /ač jsme v to ani nedoufali/, 
dostali jsme odvahu a vše jsme si letos 
zopakovali. 
Základní znalosti jsme už měli, mohli 
jsme se pustit do složitějších výrobků. 
Jana přivezla krásné dekorace k dozdo-
bení, měli jsme z čeho vybírat a rozhod-
nout se pro jednu věc nebylo mnohdy 
snadné. 
Ale všem se dílo povedlo, každý si na-
konec vyrobil, co potřeboval k dozdo-
bení svého interiéru.
Zkusíme se domluvit na jarním termí-
nu, abychom si vyrobili tentokrát něja-
ký velikonoční výrobek.

si pro ně připravily program děti z Masarykovy základní školy pod vedením pí uči-
telek Jany Bartošové a Zuzany Oborníkové. Jejich pásmo písní a básní je vždy velice 
nápadité, děti jsou moc šikovné a je vidět, že je to baví. Po kulturním zážitku následu-
je volná zábava doplněná občerstvením. Letos doplnil program pan Válek s kolegou 
harmonikářem, takže jsme si všichni zazpívali a odpoledne nám uteklo hrozně rych-
le. Rok od roku je vidět narůstající zájem seniorů i z okolních částí Staré Paky. A to je 
moc dobře. Takže nejpozději za rok zase na shledanou. 
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Zprovoznění výtahu 
v DPK

Na druhý předvánoční dárek – evakuač-
ní výtah v DPK, se složili lidé z celé ČR 
v rámci Adventních koncertů České te-
levize. L. Kratina přítomné informoval 
o tom, že se značně prodražila stavba 
šachty výtahu, která vyžadovala mohut-
né základy a také další nečekaná stavební 
opatření (včetně přemístění rozvodo-
vé skříně elektřiny, větší kabiny výtahu, 
další výstupní stanice v mezipatře kvůli 
únikové cestě, atd.). Nakonec to vypa-
dalo, že vybraná částka ve výši téměř  
1 780 000,-Kč nebude na výtah stačit, 
ale naštěstí se během výběrového řízení 
mezi firmami objevila společnost KO- 
NE, a. s., která SPB poskytla velice štěd-
rou sponzorskou slevu ve výši 200 000,- 
Kč. Díky tomuto daru a další podpoře 
ostatních dodavatelů vybraná částka 
přece jen stačila a trocha peněz zbyla i na 
další stavební úpravy.
Slavnostní zprovoznění výtahu tedy 
po zásluze začalo poděkováním firmě 
KONE, a. s. a pan Rafael Tyml, obchodní 
manažer pro Čechy, předal zástupcům 
SPB symbolický šek, který vyjadřoval 
výši poskytnuté slevy.

Slavnostní den a novinky v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
Místní nezisková organizace Sportem proti bariérám, z. s. (dále jen SPB) uspořádala 26. 11. 2015 slavnostní den v DOMEČ-
KU PLNÉM KOLEČEK, kde veřejnost seznámila s novinkami při realizaci tohoto projektu.

O cílech projektu DOMEČEK PLNÝ KO-
LEČEK (dále jen DPK) jsme vás detailně 
informovali v 1. čísle Podhoranu 2015, a 
tak jen pro připomenutí: Záměrem SPB 
je vybudovat ve Staré Pace  víceúčelové 
středisko pro zdravotně postižené (bez-
bariérové bydlení a ubytování, zázemí 
pro sociální služby – terénní osobní asis-
tenci a odlehčovací služby, chráněné díl-
ny, atd.) v bývalém objektu tiskárny Fitos 
(Nádražní ul. 111) a v domku u viaduktu 
(Sokolská ul. 194).
Během slavnostního dne zástupci SPB 
přebrali velkoprostorový automobil a ofi-
ciálně zprovoznili výtah v DPK. Při této 
příležitosti se také DPK otevřel na celý 
den veřejnosti, aby se všichni zájemci 
mohli podívat, co se to s objektem tiskár-
ny ve Staré Pace děje a jak SPB dokázala 
využít již získanou podporu v roce 2015.
Slavnostní den začal na dvoře DPK, kde 
návštěvníky přivítal Dětský pěvecký 
sbor ZŠ Masarykova ze Staré Paky pod 
vedením paní učitelky Soni Stuchlíkové. 

Pěvecký sbor přímo pro tuto příležitost 
secvičil se svým spolužákem Járou To-
mešem, který je na vozíku, velmi emotiv-
ní písničku skupiny The Tap Tap Řiditel 

autobusu a navodil krásnou předvánoční 
atmosféru vánočními písněmi.

Předání velkoprostorového automobilu
První předvánoční dárek – velkoprostorový automobil Ford Tourneo Custom, získala 
SPB v rámci společného projektu Konta Bariéry a Globus ČR „AUTO BEZ BARIÉR“.
Na dvoře DPK, kde byl automobil přistaven, byli přítomní návštěvníci informováni o 
tom, že nový automobil bude sloužit zejména sociálním službám (k zajištění dopra-
vy klientů na společné akce a přepravu kompenzačních pomůcek), sportovním akti-
vitám (k dopravě handicapovaných sportovců a přepravu sportovních pomůcek na 
sportovní akce), chráněným dílnám (k dopravě zdravotně postižených zaměstnanců 
do a z práce) a také v budoucnu uživatelům DPK (pro potřeby těžce handicapovaných 
lidí, kteří budou v DPK žít a pracovat).
Klíčky od automobilu přebral z rukou zástupců Konta Bariéry Ladislav Kratina (ve-
doucí projektu DPK) a poděkoval i přítomným zástupcům obchodního řetězce Glo-
bus ČR a Fordu – AMB Praha. Všichni přítomní zástupci popovídali pár slov o sa-
motném projektu AUTO BEZ BARIÉR a popřáli SPB mnoho bezpečných kilometrů.
Během slavnostního přebírání automobilu také promluvila paní ředitelka a vedoucí 
sociálních služeb SPB Marcela Sedláková, DiS., která přítomné seznámila s tím, v jaké 
míře SPB poskytuje nepřetržitou terénní osobní asistenci (nyní tuto službu zajišťuje 
již osm osobních asistentek a denní kapacita je 18 klientů) a jak pozitivní to má do-
pad pro místní obyvatele. Její slova potvrdil pan starosta Staré Paky Josef Dlabola a 
místostarosta Nové Paky Mgr. Milan Pospíšil, kteří přislíbili finanční podporu této 
sociální služby i v dalších letech.
L. Kratina závěrem zdůraznil, že bez příkladné podpory obce Stará Paka a města Nová 
Paka by SPB nemohla terénní osobní asistenci rozvíjet v takové míře jako dosud, kdy 
každý rok navyšuje objem služby cca o 20% a příští rok by již asistentky ze SPB měly 
pomáhat až 25 klientům denně.
Po slavnostním pokřtění automobilu se přítomní odebrali do druhého patra, kde 
pro ně bylo připraveno občerstvení a kde se zástupci SPB chystali poděkovat dalším 
podporovatelům, kteří pomohli se stavebními úpravami objektů DPK a především s 
instalací výtahu.

www.D-P-K.cz
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Honza Pelikán (zakladatel SPB) poté krátce zrekapituloval, jak in-
stalace výtahu probíhala, a poděkoval všem dobrovolníkům, kteří 
se podíleli zejména na bouracích a vyklízecích pracích. Mezi další 
firmy, kterým poděkoval za podporu, patřila např. také firma TY-
PLT AD s.r.o. (ta zdarma odvážel suť) a ELIT plus CZ, s. r.o. (která 
poskytla slevu na elektroinstalaci).
L. Kratina také poděkoval dalším podporovatelům, kteří se podílejí 
na úspěšném naplňování projektu DPK. Mezi nejvýraznější osob-
nosti patří Daniel Polman, který v tomto roce realizoval extrémní 
sportovně-charitativní projekt: Praha – Sněžka … okolo Česka, na 
podporu DPK. Poděkoval také namátkou firmě VCEST.cz a TRO-
PICO za finanční podporu a tradičně také tiskárně Fitos.
Mezi podporovatele SPB v roce 2015 patřily také děti ze ZŠ Husit-
ská – Nová Paka, které se svými rodiči věnovaly DPK finanční pod-
poru a vyzdobily svými obrázky na téma „jak si DPK představuji“ 
celé druhé patro. Děti ze ZŠ Masarykova – Stará Paka přišly nejen 
zazpívat, ale stejně jako žáci ZŠ Husitská – Nová Paka organiza-
ci SPB pomáhají při sportovních aktivitách. Poděkování patřila i 
Střední škole gastronomie a služeb – Nová Paka a penzionu a re-
stauraci Novopacké sklepy.
L. Kratina, zdůraznil, že právě tato dlouhodobá regionální spolu-
práce a podpora je pro SPB nejdůležitější, protože je často odezvou 
a potvrzením toho, že svou činnost dělají dobře.
Více informací o průběhu bouracích a vyklízecích prací, stavbě 
šachty výtahu, atd., včetně fotografií, naleznete na webových strán-
kách: www.D-P-K.cz.
Přítomní hosté se dále dozvěděli, jak by měly pokračovat práce v 
bývalém objektu tiskárny a že by se zde v roce 2016 mělo začít plně 
využívat také 2. NP hlavní budovy (1. NP je již plně využívané – je 
zde chráněná dílna a kanceláře). V 2.NP hlavní budovy vznikne 
nový byt pro dva těžce postižené vozíčkáře s bezbariérovými úpra-
vami a celkovou rekonstrukcí projde i stávající byt ve stejném patře, 
který budou využívat další čtyři lidé se zdravotním postižením. Ve-
dle objektu DPK také vyroste protipovodňová stěna, která umožní 
vyjmout celý objekt ze záplavové zóny, a SPB tak bude moci čerpat 
dotace na výstavbu dalších bezbariérových bytů v nástavbě nad 
pravým křídlem objektu.      Sportem proti bariérám, z. s.

Nákup pozemku u DPK 
a veřejná sbírka

Také na třetí velký dárek v roce 2015 se složilo mnoho drobných 
dárců v rámci veřejné sbírky. Za část výtěžku sbírky (ostatní peníze 
byly využity na stavební bezbariérové úpravy a zřízení chráněných 
dílen v DPK) koupilo SPB po dlouhém jednání od společnosti Čes-
ké dráhy, a. s. za velmi příznivou cenu (daleko pod cenou odhadní) 
pozemek za objektem DPK, který umožní vjezd aut na pozemky 
za objektem (přístupová cesta povede pod železničním viaduktem 
podél potoku Rokytka). Díky tomu se bude moci vybudovat u DPK 
nezbytné parkoviště. Část pozemku také SPB využije pro své spor-
tovní i jiné aktivity. 
V roce 2015 SPB veřejnou sbírku musela po třech letech ukončit, 
ale nyní je již schválena nová sbírka. Všichni zájemci tak mohou 
projekt DPK podpořit např. zasláním finančního příspěvku / daru 
na účet číslo: 218286566/0300.

DOMEK u viaduktu
Závěrem slavnostního programu byli přítomní hosté se-
známeni s další stavební akcí, která v roce 2016 SPB čeká. 
Díky dobrovolníkům a učňům z ODBORNÉHO UČILIŠ-
TĚ HOSTINNNÉ ještě v roce 2015 SPB dokončila vyklízecí 
a přípravné práce v domku u viaduktu (Sokolská ul. 194). 
Celý domek je již podřezaný a je zde udělaná hydroizolace.
Za podpory učňů chce SPB příští rok zvládnout všechny 
stavební práce a úpravy a možná také větší část vnitřních 
rozvodů domku. Koncem roku 2017 by měl již tento domek 
sloužit klientům SPB. Uvažuje se především o tom, že zde 
budou krátkodobě ubytovaní lidé z našeho regionu, kteří 
potřebují na přechodnou dobu zajistit 24 hodinovou asis-
tenci v rámci odlehčovacích služeb v případě, že jim např. 
onemocní pečující osoba – jejich rodinný asistent. Tato 
služba nyní v našem regionu zcela chybí.

Po představení plánů pro rok 2016 si hosté prohlédli celý 
objekt DPK a individuální prohlídky pokračovaly až do 17 
hod.Všichni návštěvníci si jako dáreček na památku odnes-
li keramický zvoneček vyrobený v keramické dílně SPB v 
Nové Pace. 
„Děkujeme všem lidem, kteří na prohlídku DPK dorazili 
a o projekt se zajímají. Děkujeme také všem sponzorům a 
podporovatelům (včetně všech dobrovolníků a zaměstnan-
ců), bez kterých bychom toho příliš mnoho nezvládli. Moc 
si této vaší podpory a práce vážíme a těšíme se, že pro nás 
rok 2016 bude díky vám stejně úspěšný jako rok 2015 a bu-
deme tak moci dále výrazně pomáhat potřebným lidem v 
našem regionu.“       

PRODEJNA - OBCHOD 
JANY DOČEKALOVÉ 
se přemístila z ulice Revoluční 368 
do prodejny pod mateřskou školou. 

Otevírací doba : Po-Pá 8 – 12; 12,30 – 16,30, So 8 – 10,30.
Informace na telefonu: 739 644 267!
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Vítání  občánků
V sobotu 17. 10. 2015 proběhla v zasedací síni OÚ ve Staré Pace malá slavnost, vítání občánků. Vzhledem k tomu, že na jaře se 
nám miminka „neurodila“, tentokrát byly hned skupinky dvě.
Miminka panu starostovi Dlabolovi představila bývalá ředitelka MŠ Miluše Ptáčková, potom děti ze školky, pod vedením pí. uč. 
Kobrové a Pilařové, všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly. Pan starosta ve své řeči ocenil rodičovskou roli, předestřel rodičům, 
co je čeká, a na závěr všem popřál jen to nejlepší. Pan Pokorný, náš dvorní fotograf, vše zdokumentoval na fotografiích.
Na fotografiích s  maminkami jsou zprava: Natálie Pavelcová, Kateřina Novotná, Karel Leichter a Jakub Šajner:
Druhá fotografie: Tomáš Horák, Rozálie Zmeková, Jaroslav Prchlík a Pavel Sucharda.
Tak ať jsou všichni zdraví, spokojení a šťastní.

H. Hylmarová

Tříkrálová sbírka
Tak jako každoročně i letos proběh-
la v naší obci a jejích částech tradiční 
Tříkrálová sbírka.
Letos bylo vybráno rekordních 30 264,-
Kč. Výtěžek poputuje do Oblastní cha-
rity v Jičíně, která jej dále bude distri-
buovat potřebným.
Obecní úřad touto cestou děkuje všem 
svým občanům, kteří přispěli jakouko-
liv částkou.

Za Obec Stará Paka, Věra Hlostová
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MATEŘ SKÁ  Š KO L A

Tak, a je tu čert a Mikuláš! V pátek 4. 12. jsme se ráno s dětmi vypravili rychlíkem do 
Železného Brodu. Tam na nás čekal zvláštní vlak, vedený parní lokomotivou zvanou 
„Kafemlejnek“.
Historickou soupravu, sestavenou z vozu bývalé druhé a třetí třídy, doprovodil nejen 
železniční personál v dobových stejnokrojích, ale také Mikuláš s čerty a andělem. 
Všechny děti dostaly od anděla perníček a čertům slíbily, že budou hodné. 
Cestou do Staré Paky jsme si užily úplné tmy v tunelech, čmoudu z lokomotivy a 
každý si na tváři odnesl trochu „čertovské špíny“. 
Na nádraží ve Staré Pace dostala lokomotiva nášup uhlí a my jsme se museli s ní a 
posádkou rozloučit. 
Děkujeme Spolku přátel železnic Českého ráje za pěkný zážitek

Odeta Pilařová

Poděkování 
Děkujeme Autobusové dopravě Josef Grundmann, která již několik let vozí spoleh-
livě děti mateřské školy ze Staré Paky na veškeré akce a v prosinci dopravila naše děti 
do Nové Paky na Mikulášskou besídku a zpět zcela zdarma.

Zabezpečení 
mateřské školy

Vzhledem k tragické události 
ve Žďáru nad Sázavou (ubodání 

studenta v prostorách školy) vyda-
lo Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy doporučení k bezpeč-

nosti dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních. Na základě 

tohoto doporučení přijala naše 
mateřská škola některá nová opatření 
týkající se zabezpečení školy. Přede-
vším byl vybudován v celém areálu 
školy nový kamerový systém, pro 
lepší přehlednost v areálu MŠ byly 
vykáceny staré, přerostlé dřeviny, 

byly instalovány poplachové systémy 
a vstup do budovy je zabezpečen 

pomocí čipů.

Zahrada pohádkových 
skřítků

V měsíci listopadu se začala měnit za-
hrada v areálu mateřské školy. Firma 
„Zahrada pod květinou“ tu vybudovala 
zahradu v přírodním stylu dle projektu 
„Zahrada pohádkových skřítků“.
Dnešní generace dětí již ztrácí vztah k 
přírodě. Projekt přírodní zahrady „Za-
hrada pohádkových skřítků“ má co nej-
věrněji kopírovat přírodní podmínky, 
inspirovat děti k bádání, objevování, k 
poznávání všemi smysly, k rozvoji po-
hybových schopností v co nejpřirozeněj-
ších podmínkách. Má přitom poskytovat 
příležitosti rozvíjet sebe sama a zároveň 
vést děti ke vzájemné spolupráci v bez-
pečném, ohraničeném prostoru. Bude 
sloužit i jako místo setkávání dětí všech 
tříd mateřské školy, ke společným akcím 
dětí a rodičů i jako vzorová přírodní za-
hrada pro praktikující studentky před-
školní pedagogiky. Podrobnější infor-
mace o jednotlivých zahradních prvcích 
naleznou zájemci na webových strán-
kách mateřské školy www.msstarapaka  a 
veřejnost si bude moci zahradu prohléd-
nout i při dnech otevřených dveří.
Celý projekt byl realizován Obcí Stará 
Paka s příspěvkem ze Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ 

Mikulášská jízda
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Návštěva ze základní školy
Převážná většina našich předškoláků pokračuje v základním vzdělání na Základní 
škole ve Staré Pace. Abychom dětem přechod z Mateřské školky do školy co možná 
nejvíce usnadnili, obě instituce spolupracují. Děti z Mateřské školy chodí do Základní 
školy na různá divadla, na vánoční besídku, v její tělocvičně si zlepšují svoji hrubou 
motoriku při Sportovní školičce. Důležitým dnem, na který se těší všechny předškol-
ní děti, je návštěva první třídy. Děti si prohlédnou celou „velkou“ školu a vidí, co se 
jejich starší kamarádi za pár měsíců naučili.  

V rámci této spolupráce jsme také jedno pondělí přivítali ve Sluníčkové třídě paní 
učitelku Janu Bartošovou ze základní školy.  Přišla se podívat na předškoláky. Na to,  
jak si formou her osvojují nové poznatky a vědomosti, učí se spolupráci a ohledu-
plnosti vůči svým kamarádům a vůbec se připravují na přechod do školy. Krátce se 
dětem představila a pak už jen sledovala, jak se děti formou hry učí - tentokrát jsme 
si hráli na bacily, cvičili jsme a povídali si o tom, co se stane, když nejíme dostatek 
vitamínů a když se nevhodně oblékáme.
Paní učitelka  nám poté poděkovala za možnost být s námi chvíli ve školce. Popřála 
dětem, ať se jim daří a že se na ně bude těšit v lednu na zápisu do první třídy. 

J. Kobrová

Děti z mateřské 
školy na návštěvě 

u Mikuláše
Opět nastal nejkrásnější, předvánoční 
čas. Jako každý rok, i letos nás čekala 
návštěva mikulášské besídky ve škole 
Gymnázia a SOŠPg. Cestu autobusem 
do Nové Paky zvládly i nejmladší děti 
na výbornou. Již při vstupu do budovy 
na nás dýchla vánoční atmosféra. Po pří-
jemném uvítání nás překvapila pohádka 
„Lotrando a Zubejda“ v podání studen-
tek pedagogické školy. Pohádka se nám 
všem velice líbila.    
„Buch, buch, buch“, ozvalo se za dveřmi. 
Do dveří vstoupil sám pan Mikuláš. Se 
řinčením řetězů se i čerti z pekla přišli 
podívat na zlobivé děti.
Mikuláš všechny kluky a holčičky po-
chválil, ale také jim domlouval, aby více 
poslouchali své maminky. Všem našim 
hodným dětem andělé rozdávali dárečky.
Děkujeme studentkám a celému kolekti-
vu SOŠPg za pěknou pohádku a příjem-
ně prožité dopoledne.

  E. Zahradníková

Roškopov
Nejdříve bych chtěla nejen spoluobčanům naší krásné vesničky popřát do nového 
roku hodně štěstí, zdraví, osobní a pracovní spokojenosti.

Na 12. a 13. září byl členy SDH Roškopov naplánován tradiční hasičský dvouden-
ní výlet. Tentokráte se „účastníci zájezdu“ vypravili do Českého Švýcarska a hlavního 
města Spolkové země Saska Drážďan. V sobotu výletníci navštívili mýdlárnu Rubens 
v obci Růžová u Hřenska, kde si vyslechli přednášku o výrobě mýdla a v malém útul-
ném krámku si prohlédli a zakoupili různá krásná balení mýdel. Dále u Hřenska na-
stoupili na pramici a propluli Divokou a Tichou soutěskou nádhernou přírodou po 
říčce Kamenici. 
V sobotu byla posledním bodem programu návštěva děčínského zámku.
Na neděli se snad těšili všichni. Byl to nesmírný zážitek - plavba vyhlídkovou lodí z 
Děčína - a po pětihodinové plavbě málo zavodněným Labem si výletníci prohlédli 
památky v Děčíně. Počasí přálo, a tak i tento zájezd byl krásným zážitkem pro všech-
ny výletníky. 
21. listopadu uspořádali členové SDH Roškopov další ročník Country bálu tra-
dičně spojeného s vepřovými hody. Prodalo se 110 vstupenek, a tím se zvýšil prodej 
oproti roku 2014. K vynikajícímu jídlu, které připravili společně pod vedením paní 
Mileny Podzimkové Jarča Kadavá s manželem a Jan Podzimek, hrál Radovan Hrdlič-
ka se skupinou. U pípy se otáčel Karel Zuzánek, nápoje „mixoval“ Pavel Červený. Po 
sále roznášely jídlo Jitka Sochorová s Andreou Zuzánkovou a pití Ondra Vinklář s 
Luďkem Urbanem ml. V „kořalně“ napájeli nejen tanečníky Petr Samek a Luděk So-
chor, který měl popůlnoční překvapení - autogramiádu Ládi Hrušky.
Díky obecnímu úřadu, který zakoupil zbrusu nové osvětlení na vánoční strom, jsme 
dne 28. listopadu rozsvítili v 18.00 hod. krásný vánoční stromeček u kulturního 
domu v Roškopově. Grilovaly se párečky a klobásky, pod stanem bylo občerstvení, 
na kterém jsme se podíleli společně, a to různé cukroví, jednohubky, perníčky a jiné 
dobroty. Největší úspěch měl podomácku uvařený „svařák“ pana Karla Zuzánka s 
„balantínkou“. Hasiči k této události zakoupili z vlastní pokladny nádherný ohňostroj.
5. prosince se v našem kulturním domě konala pod patronací TJ Sokol tradiční 
Mikulášská nadílka.
9. prosince uspořádali členové SDH Výroční valnou hromadu. Úvodem přivítal 
starosta Pavel Červený všechny přítomné členy s partnery, starostu OÚ Stará Paka 
Josefa Dlabolu, člena rady prevence okresu Jičín pana Petra Josefa, velitele okrsku 
Stará Paka a člena rady velitelů okresu Jičín pana Karla Raila. Dále starosty SDH Ústí 
pana Matouše a Staré Paky pana Dočekala. Mezi pozvanými hosty byl i starosta TJ 
Sokol pan Krejčí.
Dále se ujala slova jednatelka sboru Andrea Zuzánková, přečetla Program VVH a 
členové SDH ho jednohlasně schválili.
Poté přečetl rozsáhlou zprávu o činnosti sboru v roce 2015 Pavel Červený, Jana Ša-
fářová seznámila přítomné se stavem pokladny, jeho správnost potvrdila za revizní 
komisi Jitka Sochorová a se stavem techniky obeznámil Jaromír Tomeš. Následoval 

návrh plánu práce na rok 2016 a diskuse, 
která nebyla nijak bouřlivá.
Za rok 2015 byli vyznamenáni :
- medaile za 10 let členství - Červená 

Michaela, Leichterová Lucie a Samek 
Petr

- medaile za 30 let členství - Hradecká 
Zdena, Jaklová Eva, Podzimková Mi-
loslava, Sucharda Jiří ml. a Wiesero-
vá Dagmar

- medaile za 40 let členství - Kadavá 
Jaroslava

- medaile Za zásluhy OSH - Suchardo-
vá Irena

- medaile Za mimořádné zásluhy 
ústředí - Nýdrle Ladislav

Poté si členové schválili plán práce na rok 
2016, schválili usnesení, zhlédli video z 
roku 2015 a následovala výborná večeře 
a zábava.
9. ročník Silvestrovského turnaje 
30. a 31. prosince  2015 byl Tělovýchov-
nou jednotou Sokol v Roškopově usku-
tečněn již 9. ročník Silvestrovského tur-
naje. 
Výsledky: 
Dvouhra chlapci: 1. místo: Matyáš Rajm
Dvouhra děvčata: 1. místo: Eliška Kří-
žová
Dvouhra muži: 1. místo: Petr Krejčí ml.
Čtyřhra muži: 1. místo: Jiří Stuchlík - 
Karel Zuzánek 
Dvouhra ženy:  1. místo : Adélka Krej-
čová 

Andrea Zuzánková
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Mezi horami Kilimandžáro a Mt. Keňa 
jich dnes žije přibližně čtvrt miliónu. 
Vysocí, štíhlí, na první po-
hled navzdory své materi-
ální chudobě podle našich 
představ nesmírně sebevě-
domí a hrdí. Křižují savany 
se svými stády krav, ovcí a 
koz, oblečeni do barevných 
pruhů bavlněné látky zva-
né "šuka". Bývají ozbrojeni 
kopím, nebo holí zakonče-
nou mohutnou hlavicí.
Nikdo přesně neví, odkud 
se vzali na východoafric-
kých pláních, oni sami se 
intuitivně považují za potomky dávných 
Egypťanů. Neexistuje jejich psaná histo-
rie. Etnografická bádání je zařazují spíše 
do nilo-saharské jazykové skupiny, ales-
poň to tedy potvrzuje severoafrický pů-
vod.
Z historických pramenů víme, že byli při 
dobývání území obávanými válečníky. 
Původně byli lovci a pastevci, k migraci 
na jih je přinutily klimatické změny v ob-
lastech dnešní Sahary. Zvětšující se poušť 
se postupně stávala nevhodnou jak pro 
lov, tak pastevectví a už vůbec pro pěs-
tování plodin.
Je pozoruhodné, jak si po staletí ucho-
vávají národní identitu své patriárchál-
ní společnosti. Základní společenskou 
jednotkou je kruhová rodinná vesnice 
"boma" orámovaná širokým a nepro-
niknutelným plotem z větví trnitých 
akácií, jež nedovolí ani velkým africkým 
šelmám proniknout dovnitř. Uvnitř je 
menší kruhová ohrada, kam na noc uza-
vírají svá stádečka. A v onom mezikruží 
potom stojí jednotlivé primitivní chatrče. 
Stavějí je zásadně ženy. Ze silných klacků 
svážou základní konstrukci, tu propletou 
jemnějšími pruty a to vše nakonec zalepí 
směsí hlíny, vody, dobytčího trusu, moči 
a popela. A uplácaná chaloupka je hoto-
va. O ostatní se postará slunce. Někdy i 
několikrát do roka. 
To podle toho, jaký je stav vody v okolí a 
jak rychle dobytek spase okolní savanu. 
Domečky jsou to víc než chudinké. Tem-
né, s jediným otvorem, kudy uniká kouř 
z malého ohniště, nízký strop, kde se 
dospělý Masaj při své výšce 180-190 cm 
nepostaví, rovněž malé lože je přízemní. 

Těžko si představit tak minimální pro-
stor, zabydlený dospělými, dětmi a často 

i mláďaty domácích zvířat. Svět mužů 
a žen je odlišný. Povinností ženy je být 
po sňatku věrná jedinému muži, starat 
se o dům, vesnici, o děti a o vodu. I při 
tolika povinnostech zbývá čas na krásu. 
Zdobí se četnými korálkovými pektorály, 
těžkými náušnicemi trhajícími lalůčky, 
hladce vyholenou hlavu si natírají ole-
jem. Dlouhé vlasy nosí jenom válečníci. 
Ale i ti se zdobí náramky, náhr-
delníky a malůvkami. Jejich 
oblečení je ovšem složitější 
a v duchu tradic kopíru-
je věková údobí. Úlohou 
mužů je ochrana vesnice 
a především pastevectví. 
Čím víc telat, kůzlat a ove-
ček se narodí, tím bohatší 
a mocnější v hierarchii 
pospolitosti se muž stá-
vá, tím více žen si může 
pořídit.
Postavení žen vůči své-
mu muži také podléhá 
určité hierarchii. Nej-
mladší, nejkrásnější a nej-
oblíbenější manželce patří 
chatrč nejblíže po pravé 
straně, druhé po levé, třetí 
opět na pravé ve vzdále-
nějším pořadí. Tak 
se alespoň muž ne-
splete při vykonává-
ní manželských po-
vinností. Tak tomu 
chtěl bůh Enkai, 
když se kdysi dáv-
no oddělila obloha 
a země. Darem En-

Na území Keni žije celkem 51 etnických skupin, v lidnatější Tanzánii až 131. Ti se 
mezi sebou liší nejen jazykem, ale především tradicemi a mírou přizpůsobení okol-
nímu kosmopolitnímu prostředí. Část malých etnických skupin již svou kulturní 
identitu ztratila. Mezi všemi ostatními jsou ale nejlépe rozpoznatelní Masajové.

AR I S T OKRA T I  S A VANY MUDr. Vratislav Čermák

V posledním čísle Podhoranu jsem se zamýšlel nad perspektivou velkých afrických zvířat. Dnešní povídání bude spíše  
o obyvatelích východoafrických plání. 

kaie jsou krávy a tráva spojená se zemí. 
Masajové nekopou studny, neusilují o 
materiální blahobyt, nic nepěstují, milují 
změnu a migraci, dokáží číst v přírodě 
to, co jsme my, "civilisovaní" obyvatelé 
světa, už dávno zapomněli. Pastevectví je 
smyslem jejich života.
Přesto je i tento staletý kultovní pořádek 
již narušen a technokratická současnost 
vstupuje do jejich života. Viděl jsem hnát 
Masajce dobytek ke vzdálenému napa-
jedlu, tloukl krávu na konci stáda holí a 
druhou rukou telefonoval mobilem. Jin-
de lezl Masaj v červené "šuce" do taxíku a 
cpal za sebou dvoumetrové kopí. Za do-
hodnutou cenu vám Masajové v "bomě" 
předvedou své tance a hudbu, v hotelech 
a lodžích jsou pro svou znalost přírody 
zaměstnáváni jako spolehliví noční hlí-
dači. 
Jak už z textu vyplynulo, základním pro-
blémem Masajů je voda. Savana je po 
větší část roku vyprahlá, dvakrát týdně 
čeká stáda mnohakilometrová pouť k na-
pajedlům. Ženy tuto cestu absolvují ještě
častěji. Masajové se myjí málo, pijí ještě 
méně. Adaptovali se na své prostředí. Pijí 
hlavně směs mléka a krve dobytka zná-
mou jako "saroi".

Mohli bychom si ještě dlouho vy-
právět o rituálech, o součas-

ném postavení Masajů 
ve společnosti, o vlivu 
jejich způsobu živo-
ta na prostředí a o 
konfliktech se stát-
ní správou. Nebo o 
tom, proč své mrtvé 

nepohřbívají, ale 
ponechávají je v 

přírodě napo-
spas divé zvěři. 
Ale na to už 
nezbývá místo. 
Tak snad někdy 

jindy.
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S POR T

O dalších novinkách a aktualitách o dění v našem oddílu budete průběžně informováni. Průběžné výsledky a tabulky najdete na 
webu: http://stis.ping-pong.cz nebo v Jičínském deníku. Navštivte i webové stránky našeho oddílu http://pinec-starapaka.webno-
de.cz.        Za oddíl stolního tenisu:  Petr Dlabola

Aktuality z oddílu stolního tenisu
Tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných jednotlivců konaný v dopoledních hodinách na Boží hod vánoční (25. 12. 2015) v 
tělocvičně ZŠ Stará Paka přilákal celkem 22 příznivců „celuloidového míčku“ všech kategorií. Účast byla tedy hojná.
K vidění bylo mnoho vyrovnaných a kvalitních zápasů v duchu fair-play. Soutěžilo se především o radost ze hry a rozhýbání 
tělesné schránky, což se podle nadšení všech přítomných určitě podařilo. Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny a odcházeli 
jistě spokojeni do svých domovů. O bezproblémový průběh a organizaci turnaje se postarala dvojice členů a hráčů oddílu, Láďa 
Hruška a Martin Havelka.

Odpoledne měli dostaveníčko ke vzájemným soubojům i registrovaní ze staropackého oddílu.
Svojí návštěvou a hrou nás poctil i bývalý dlouholetý hráč Zdeněk Kobrle (nyní hráč oddílu Orel Studenec).
Celkové pořadí jednotlivců:  1. Šajner Lubomír 2. Herber Jan      3. Dlabola Petr
V miniturnaji čtyřher zvítězila dvojice Ladislav Hruška – Jan Herber. Za hojnou účast na svátečním turnaji a za jeho pohodový 
průběh děkujeme všem startujícím i přihlížejícím. Velké díky patří sponzorům, vedení školy ZŠ Stará Paka a obci Stará Paka.

Celkové pořadí:
1. Blažek J.
2. Štěpán J.
3. Kohút P.

4. Drábek
5. Richter M.
6. Zlatník J.

7. Matějka F.
8. Pakosta D.
9. Tomeš M.

10. Sládek A.
11. Wojcik D.
12. Zlatník J.

13. Brunclík
14. Palm P.
15. Dlabola J.

16. Zeleňák
17. Jech J.
18. Tomeš O.

19. Hruška M.
20. Bilová L.
21. Ulrych S.
22. Tauchman

Zatím radostný je pohled na naše družstva v průběžném pořadí po první polovině odehraných mistrovských soutěží. Věříme, že 
nás forma i nadále neopustí a budeme na konci minimálně dvakrát slavit.
Divize mužů. Tabulka:      Regionální přebor 1. třídy mužů. Tabulka:
  1. Sokol Stará Paka A 12 11 0 1 0 118:43 34
  2. DTJ-Slavia Hr. Kr. D 12 11 0 1 0 114:52 34
  3. TTC Kostelec n.O. 12 10 0 2 0 109:44 32
  4. Baník Rtyně v P. A 12 7 2 3 0 98:84 28
  5. Baník Rtyně v P. B 12 6 0 6 0 103:85 24
  6. TTC KB Vrchlabí  12 6 0 6 0 81:87 24
  7. TJ Jičín  12 4 2 6 0 82:109 22
  8. Sokol PP Hr. Kr. 2 D 12 4 2 6 0 80:99 22
  9. TJ Nová Paka  12 3 1 8 0 75:105 19
10. Slovan Broumov  12 3 1 8 0 75:104 19
11. Sokol Stěžery  12 2 0 10 0 62:116 16
12. TTC N. Město n. M. 12 1 0 11 0 49:118 14

  1. TJ Sokol Stará Paka B  10 9 1 0 0 134:46 29
  2. TJ Jiskra Hořice A  10 9 0 1 0 124:56 28
  3. TJ L. Bělohrad A  10 8 0 2 0 122:58 26
  4. TJ Sokol Chomutice A 10 7 1 2 0 110:70 25
  5. TJ Sokol Kopidlno A 10 6 0 4 0 98:82 22
  6. TJ Sokol Libáň A  10 4 1 5 0 82:98 19
  7. TJ Nová Paka C  10 3 1 6 0 71:109 17
  8. TJ Sokol Lány A  10 3 0 7 0 64:116 16
  9. TJ Jičín C  10 2 1 7 0 69:111 15
10. TJ Sokol Radim A  10 1 0 9 0 58:122 12
11. SK Miletín A  10 0 1 9 0 58:122 11

Regionální přebor 2. třídy mužů. Tabulka:
  1. TJ Jiskra Hořice B  11 8 2 1 0 127:71 29
  2. TJ Lázně Bělohrad B 11 7 3 1 0 123:75 28
  3. TJ Sokol Lány B  11 7 1 3 0 111:87 26
  4. TJ Sokol Stará Paka C 11 7 1 3 0 117:81 26
  5. TJ Sokol Valdice B 11 7 1 3 0 122:76 26
  6. TJ S. Rovensko p. Tr. A 11 6 1 4 0 108:90 24
  7. TJ Sokol Popovice A 11 6 0 5 0 100:98 23
  8. TJ Sokol Železnice B 11 5 1 5 0 115:83 22
  9. TJ Lázně Bělohrad C 11 4 1 6 0 92:106 20
10. TJ Sokol Kopidlno B 11 2 0 9 0 64:134 15
11. TJ Butoves A  11 0 2 9 0 56:142 13
12. TJ Třeš. květ Žlunice A 11 0 1 10 0 53:145 12

Regionální přebor 4. A třídy mužů. Tabulka:
  1. TJ Sokol Úbislavice B  10 10 0 0 0 139:41 30
  2. TJ Sokol Popovice B 10 8 0 2 0 117:63 26
  3. TJ Nová Paka D  10 8 0 2 0 131:49 26
  4. TJ Sokol Stará Paka D 10 6 2 2 0 103:77 24
  5. TJ Sokol Radim B  10 5 1 4 0 104:76 21
  6. TJ Sokol Roškopov A 10 5 1 4 0 98:82 21
  7. TJ Sokol Železnice D 10 5 0 5 0 107:73 20
  8. TJ Sokol Nemyčeves E 10 3 0 7 0 74:106 16
  9. TJ Lázně Bělohrad F 10 2 0 8 0 40:140 14
10. SK Miletín C  10 1 0 9 0 51:129 12
11. TJ Jiskra Hořice D 10 0 0 10 0 26:154 10

Regionální přebor dorostenci. Tabulka:
1. TJ Sokol Chomutice A 10 10 0 0 0 46:4 30
2. TJ Jičín A  10 9 0 1 0 41:9 28
3. TJ Sokol Libáň A  9 8 0 1 0 37:8 25
4. TJ Jiskra Hořice A  10 7 0 3 0 35:15 24
5. TTC Veliš A  10 7 0 3 0 31:19 24
6. TJ Sokol Radim A  10 6 0 4 0 33:17 22
7. TJ Sokol Kopidlno A 10 6 0 4 0 33:17 22
8. TJ Jičín B  10 6 0 4 0 28:22 22
9. Stolní tenis Sobotka A 10 4 0 6 0 19:31 18

10. TJ Sokol Stará Paka A 9 4 0 5 0 22:23 17
11. TJ Sokol Úbislavice A 9 4 0 5 0 19:26 17
12. TJ Sokol Popovice A 9 3 0 6 0 15:30 15
13. TJ Sokol Železnice A 9 3 0 6 0 13:32 15
14. SK Miletín A  10 2 0 8 0 14:36 14
15. TJ Butoves A  10 2 0 8 0 11:39 14
16. TJ Třeš. květ Žlunice A 9 1 0 8 0 5:40 11
17. TJ Sokol Nemyčeves A 10 0 0 10 0 8:42 10
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Místo: Nová Paka, Sportovní areál Máchovka

Program:
1. 9.00 - 10.00 h. Prezentace,
2. 10.00 h. zahájení v hale Zimního stadionu, 
  informace o organizaci dne
  Představení komisařů sportovních disciplín 
  včetně bowlingu a kuželek
3.   Účast ve sportovních disciplínách včetně bowlingu
4. 15.00 -15.30 h. Vyhlášení výsledků, předání diplomů
Disciplíny:
. Běh na lyžích - muži, ženy do 70 let, nad 70 let
. Sjezdoslalom - muži, ženy do 70 let, nad 70 let
. Střelba na branku - muži, ženy do 70 let, nad 70 let
. Bowling - muži, ženy
. Kuželky - muži, ženy
Přihlášky: do 15. 1. 2016, Svaz důchodců ČR organizace Regionální Novopacká
nutné datum narození - tel. 604 673 367 pondělí a středa 9.00- 11.00
e-mail: duchodcinp@seznam.cz. Občerstvení: organizátory zajištěno ve Sport-
centru a Hokejce (guláš, párek v rohlíku, nápoje), Kuželkárna - (káva, čaj, nápoje 
sušenky a jiné dle nabídky). Na kuželky i bowling je nutná vhodná sportovní 
obuv /tenisky, botasky- světlá podrážka. 

Doručování zásilek občanům 
s trvalým pobytem na adrese 
Obecního úřadu Stará Paka

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evi-
denci obyvatel, ve znění účinném od 
1.1.2016 je 

Obecní úřad Stará Paka místem, 
kde je možno uložit oznámení 

o uložení zásilky a výzvu 
s poučením, kdy a kde si mohou 
fyzické osoby, které mají trvalý 
pobyt na adrese Revoluční 180, 

Stará Paka (úřední adresa), 
vyzvednout doručované zásilky.

Oznámení o uložení zásilek budou 
ukládána v kanceláři podatelny budo-
vy Obecního úřadu Stará Paka, kde si 
je mohou občané vyzvednout každý 
pracovní den v době provozu obecní-
ho úřadu.

V pondělí a ve středu 
od 8:00 hodin do 11:00 hodin 

a od 12:00 hodin do 17:00 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek od 8:00 hodin 
do 11:00 hodin a od 12:00 hodin 
do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 

hodin do 11:00 hodin
a od 12:00 hodin do 13:00 hodin.

Uvedené opatření směřuje k usnadně-
ní doručování občanům, kteří mají ze 
zákonem stanovených důvodů místo 
trvalého pobytu v sídle ohlašovny tr-
valého pobytu, to je na adrese Revo-
luční 180, Stará Paka.

PO UZÁVĚRCE
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Jako každý, tak i vedení fotbalového od-
dílu TJ Sokol Stará Paka s nástupem no-
vého roku rekapituluje  svoji činnost za 
uplynulý rok 2015. Hodnocení činnosti 
můžeme posuzovat z hlediska hospo-
daření oddílu, úspěšnosti ve sportovní 
činnosti a vedlejší činnosti. Rádi bychom  
Vás,  čtenáře a  širokou veřejnost, jmé-
nem oddílu kopané seznámili ve zkratce  
s jednotlivými činnostmi.
Hospodaření v roce je nejvíce odvislé 
od příjmů. Největším příjmem v součas-
né době jsou sponzorské příspěvky od 
firem, významným sponzorem je No-
vopacký pivovar, K2 Industry, VYKOM 
s.r.o., a další firmy i ze vzdálenějšího 
okolí . Velikou pomoc přináší i firma Lo-
hman & Rauscher s.r.o.. Chtěli bychom 
všem sponzorům bezezbytku poděkovat, 
jakákoliv částka  i pomoc nám pomůže. 
Děkujeme všem moc a moc.
Přes velice navýšené dotace od Obecního 
úřadu ve Staré Pace do sokolské poklad-
ny (za což děkujeme vedení obecního 
úřadu a našim zastupitelům) jsme ale 
jako fotbalový oddíl nenárokovali  po-
měrné navýšení oproti minulému roku. 
Důvodem bylo vyjití vstříc požadavkům 
ostatních oddílů staropackého sokola a 
rovněž uvědomění si, že náš oddíl za po-
slední dobu spotřebovával ze sokolských 
peněz trošku nad míru. 
Další zdroje příjmů jsou členské příspěv-
ky hráčů, dotace od okresního fotbalové-
ho svazu, vstupné.
Zásadní výdaje jsou výdaje na společnou 
mládež s 1. FK Nová Paka, které letošní 
rok překročily částku určenou z dotací 
od TJ Sokol a členských příspěvků. Pak 
jednoduše můžeme říci, že komplet-
ní  údržba hřiště byla financována plně 
ze sponzorských darů. (tzn. náklady na 
závlahu hřiště, energie, údržba závlaho-
vého zařízení, údržba trávníku apod.) 
Zde bychom velice rádi poděkovali opět 
obecnímu úřadu za pomoc při sekání 
trávy a odvozu zeleného odpadu z pro-
stor hřiště.
Důležité je, že výsledkem hospodaření 
fotbalového oddílu  je přebytek.
Sportovní činnost můžeme rozdělit na 
práci s mládeží a působení mužského 
týmu v okresním přeboru. Práce s mlá-
deží je velice důležitá a náročná činnost. 
Zde bychom chtěli poděkovat všem sta-
ropackým rodičům-trenérům, kteří se 
starají o naše děti ve společných muž-
stvech společně s Novou Pakou. Víme, 
že podstatné organizační břímě nese 
Nová Paka a jejich činovníci. Bohužel ale 
musíme i konstatovat, že  náklady, které 
musíme pokrýt, jsou veliké („úmrtnost“ 
fotbalistů při přechodu z mládežnických 

kategorií do mužských je velká, a když 
se potom přidá k tomu „vybírání hráčů 
z hnízda“, jako letošní léto, tak si nejsme 
mnohdy jisti, zda je vše v pořádku a jak 
dále. Jinak mládež srdnatě bojuje v kraj-
ských soutěžích, chybí nám ovšem větší 
zájem rodičů a fotbalové veřejnosti o 
dění kolem mládežnického fotbalu ve 
Staré Pace. A kde jsou ty časy, kdy při zá-
pasech dospělých chlapci mládežnických 
mužstev hltaly staropacké hráče. A právě 
v tomto odloučení mládeže od staropac-
kého fotbalu vidíme námět na zamyšlení 
pro budoucí roky…
Mužstvo mužů, bojující v okresním pře-
boru Jičínska, přinášelo radost i smutek. 
Jarní část fotbalové sezóny 2014-2015 
po vydařené zimní přípravě pod novým 
trenérem Jiřím Ulvrem z Nové Paky (po 
odstoupivším Josefu Šecovi), byla pře-
kvapující. Výsledky přišly, bylo se na co 
dívat, přišly překvapující zápasy se sil-
nějšími soupeři, no a na konci jarní části 
z toho bylo pěkné šesté místo. Všichni 
žili v přesvědčení – především hráči – že 
podzim bude běžet ve stejném stylu jako 
jarní část. Mužstvo jsme nijak neposilo-
vali, soupiska zůstala stejná (staropačtí s 
jedním dojíždějícím). Po pár „nešťastně„ 
ztracených zápasech přišla krize v muž-
stvu. Nemožnost spolehnutí se na stále 
se zdravím laborujícího tahouna Jana 
Bila, leckdy laxní přístup hráčů, chybě-
jící zakousnutí se při zápasech, všelijaké 
chytračení, nepochopení určitých situací 

vyvrcholilo v odstoupení trenéra a mů-
žeme říci, zmar nad zmar. Výsledkem je 
přezimování na 10. místě po podzimní 
části.
Toto zcela neodpovídá vynaloženým 
prostředkům a starosti o mužstvo dospě-
lých. 

Třetí činností je zajištění chodu hřiště, 
brigádnická činnost a pořádání akcí. 
Samozřejmě, že finanční prostředky ne-
dovolují zcela hradit správce fotbalového 
hřiště, proto  bychom zde  rádi vyzvedli 
obětavost Petra Richtery za vzornou sta-
rost o naše hřiště. Je chloubou na okresní 
úrovni, mnohdy i krajské. To ještě pod-
trhne nová fasáda na budově šaten, kte-
rá zasvítí na jaře po konečném nátěru. 
Tomu samozřejmě i napomáhá obětavost 
hráčů při brigádách, které nejsou všude 
běžnou součástí fotbalové činnosti. Dále 
musíme vyzvednout organizování vo-
dáckého zájezdu hráči, organizaci plesu 
apod.
Jsou věci, které se daří i které se nedaří. 
Důležité je, že se ve staropackém fotbale 
táhne za jeden provaz v atmosféře úcty, 
vzájemné tolerance a dobré party.
Závěrem bychom chtěli jménem výboru 
FO v nastalém roce 2016  popřát všem 
fotbalistům Staré Paky, mladým i star-
ším, fanouškům a skalním příznivcům 
hodně zdraví, spokojenosti v soukro-
mém životě a hlavně radosti z kopané ve 
Staré Pace.

Staropacký fotbal bilancuje . . .

Ilustrační foto
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Vánoční vystoupení Z vánočního vystoupení

Masajové - k článku MUDr. Vratislava Čermáka
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