
čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí

číslo 4 – říjen 2017

Ulici Komenského se letos bohužel rozšířit nepodaří, stavba 
parkovacích míst se odkládá. . .
Občané, učitelé, rodiče dětí, dopravní 
obsluhy a všichni, kteří navštěvují staro-
packá školská zařízení, neboli Mateřskou 
školu a Masarykovu základní školu, bu-
dou muset blátivé krajnice místní komu-
nikace ulice Komenského strpět i letošní 

podzim, zimu a určitě i jaro v příštím 
roce.
Akce „Rozšíření místní komunikace v 
ulici Komenského a doplnění parkova-
cích míst“ byla pro vedení obce v tomto 
roce prioritní. Příprava PD (projektové 

dokumentace) byla časově nejnáročnější. 
Celých 8 měsíců trvaly projektové prá-
ce na dokumentaci k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí na Odbor výstav-
by OÚ Stará Paka. 

(pokračování na str. 3)
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USNESENÍ z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

obce Stará Paka, konaného dne 14. 9. 2017 od 18:00 hodin v KD Roškopov

Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.

Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 18. veřejného zasedá-

ní zastupitelstva obce rozšířený v bodě č. 
12) Smlouvy o podbod písm. m/ smlou-
va o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou 
Karel Kobr – oprava cesty Karlov.

2) schvaluje ověřovatele zápisu z 18. veřej-
ného zasedání pana Eduarda Hradecké-
ho. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 
paní p. Petr Fejfar a pan Ladislav Frýba.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. 
veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce 
Stará Paka k 31. 8. 2017.

6) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 obce 
Stará Paka pro rok 2017.

Zodpovídá: hlavní účetní. Termín: průběžně
7) schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 

1032/5, ostatní plocha, o výměře cca 111 
m2, a parc. č. 1030/15, trvalý travní po-
rost, o výměře cca 87 m2, obě části po-
zemků v k. ú Stará Paka manželům Ro-
manovi a Aleně Vodičkovým, manželům 
Petrovi a Janě Vodičkovým, manželům 
Miroslavovi a Janě Vodičkovým a man-
želům Ing. Karlovi a Daně Vodičkovým 
za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) schvaluje zástupce pro nové funkční 

období Školské rady při Masarykově 
základní škole ve Staré Pace, okres Jičín 
na roky 2017 – 2020 za zřizovatele obec 
Stará Paka paní Mgr. Ivonu Hykyšovou a 
paní Hanu Hylmarovou.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
9) schvaluje místostarostku Věru Hlosto-

vou jako delegátku na valnou hromadu 
společnosti V.O.S. Jičín a.s., která se bude 
konat v listopadu nebo prosinci 2017.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
10) bere na vědomí nerealizování akce „Stará 

Paka – úprava místní komunikace a do-
plnění parkovacích míst, ul. Komenské-
ho“ z důvodu odvolání se a nesouhlasu 
se stavbou účastníka stavebního řízení o 
povolení stavby Mgr. Bc. Stanislava Ha-
vlíka zastoupeného právním zástupcem 
Mgr. Jiřím Janatou. Na základě odvolání 
pana Havlíka odstoupila obec Stará Paka 
od tohoto stavebního záměru a stáhla žá-
dost o vydání územního rozhodnutí.

11) schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o 
dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Obis, 
s.r.o. na realizaci akce „Stará Paka - úpra-
va místní komunikace a doplnění parko-
vacích míst, ul. Komenského“ z důvodu 
nezískání stavebního povolení na tuto 
akci investorem.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
12) bere na vědomí informaci o proběhlém 

poptávkovém řízení na výběr zhotovitele 
na akci „St. Paka – oprava hřbitovní zdi – 
kostel sv. Vavřince“ pro obec Stará Paka. 
Hodnotící komise doporučuje Zastupi-
telstvu obce Stará Paka schválit smlouvu 
o dílo s firmou Jiří Kynčl - Kamenictví.

13) schvaluje smlouvu o dílo, na základě do-
poručení hodnotící komise, mezi obcí 
Stará Paka a firmou Jiří Kynčl Kamenictví 
na provedení akce „Stará Paka – oprava 
hřbitovní zdi – kostel sv. Vavřince“ za cel-
kovou částku 2 790 301,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
14) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Sta-

rá Paka a firmou VČE – montáže, a.s. na 
provedení opravy veřejného osvětlení u 
trafostanice v Ústí u Staré Paky za celko-
vou částku 59 400,- Kč bez DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
15) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

ze dne 10. 7. 2001 mezi obcí Stará Paka 
a společností Česká telekomunikační in-
frastruktura a.s. (CETIN). Dodatek řeší 
změnu názvu nástupnické společnosti 
Eurotel Praha, spol. s.r.o. a změnu výše 
ročního nájemného z 33 000,- Kč + in-
flační doložky na 35 000,- Kč + inflační 
doložky. Ostatní ustanovení zůstávají 
beze změny.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu o zřízení služebnos-

ti věcného břemene mezi Povodí Labe,  
s. p. a obcí Stará Paka na pozemku parc. 
č. 833 v k. ú. Roškopov, na kterém bylo 
zhotoveno dílo „zpevnění břehu Roško-
pov“, za jednorázovou úplatu ve výši  
10 000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Zodpovídá: starosta.Termín: neprodleně
17) schvaluje smlouvu o zajištění služeb pro 

Českou poštu s. p. mezi Česká pošta s. p. 
a obcí Stará Paka. Smlouvou bude zajiš-
těn provoz pobočky České pošty ve stá-
vajících prostorech v budově OÚ Stará 
Paka a s totožným rozsahem služeb. 

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
18) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Enuma Elis s.r.o. na zhoto-
vení a instalaci workoutových a parkou-
rových prvků včetně dopadových ploch 
na zpevněné ploše na pozemku parc. č. 
456/1 v k. ú. Stará Paka v ul. Jaromíra 
Brože za celkovou částku 820 501,- Kč 
včetně DPH. 

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a panem Martinem Skalou na kom-
pletní rekonstrukci památníku padlých 
za 1. světové války v Ústí u Staré Paky 
za celkovou částku 148 600,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a CBS Nakladatelství s.r.o. na zho-
tovení a dodávku 11 ks exteriérových 
map v dřevěném stojanu a 15 ks dřevě-
ných stojanů v celkové výši 230 470,- Kč 
bez DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
21) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Stavby-Paka na provedení 
přestavby bytu v č. p. 183 ve Staré Pace 
za celkovou částku 304 194,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně

22) schvaluje smlouvu o poskytnutí investič-
ních finančních prostředků z rozpočtu 
obce Stará Paka mezi obcí Stará Paka a 
Sportem proti bariérám z. s. na nákup 
osobního automobilu pro využití ke služ-
bě osobní asistence ve výši 30 000,-Kč. 

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
23) schvaluje smlouvu o dílo na zimní údrž-

bu komunikací mezi obcí Stará Paka a 
firmou Agrochov Stará Paka a.s. na ob-
dobí od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018.

Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 10. 2017
24) schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 

na část pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Ústí 
u Staré Paky mezi Soltysiakem Petrem a 
Soltysiakem Markem a obcí Stará Paka. 
V záhlaví se vypouští údaje o poruční-
cích dříve nezletilých bratří Soltysiako-
vých.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
25) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Sta-

rá Paka a firmou Karel Kobr na realizaci 
opravy účelové komunikace na pozemku 
parc. č. 204/4 v k. ú. Karlov u Roškopova 
za celkovou částku 141 570,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje změnu ve složení dílčí inventa-

rizační komise pro organizační jednotku 
OÚ Brdo a hasiči Brdo z důvodu úmr-
tí člena komise p. Otakara Fendrycha, 
který tuto funkci vykonával společně s 
panem Jiřím Mühlem. Nové složení dílčí 
inventarizační komise je p. Hynek Wolf a 
p. Jiří Mühl.

27) bere na vědomí vydání příkazu starostou 
obce inventarizačním komisím k prove-
dení inventarizace movitého a nemovité-
ho majetku obce za rok 2017.

28) bere na vědomí zprávu Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva obce Stará Paka ze 
dne 24. 8. 2017.

29) bere na vědomí, že v souvislosti s vý-
stavbou dětského odpočinkového hřiště 
(staveniště již bylo předáno realizační 
firmě) a doplněním hřiště o workoutové 
a parkourové prvky bude třeba částečně 
nebo úplně odstranit kovové ohrazení 
a světelné stožáry na zpevněné ploše na 
pozemku parc. č. 456/1 v k. ú. Stará Paka 
v ulici J. Brože.

30) bere na vědomí informaci pana starosty 
o probíhajících pracích v obci.
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Stavebním odborem vydané územní roz-
hodnutí o povolení stavby nabylo právní 
moci dne 16. 5. 2017. Jako investor akce 
jsme od projekční kanceláře Projekt-
servis s.r.o. Jičín následně obdrželi PD 
k žádosti o vydání stavebního povolení 
ke speciálnímu stavebnímu úřadu pro 
dopravní stavby při MěÚ Nová Paka. 
Dne 26. 6. 2017 jsme žádost o vydání sta-
vebního povolení podali. Do stavebního 
řízení byli stavebním úřadem vzati jako 
účastníci řízení všechny dotčené orgány, 
vlastníci a správci inženýrských sítí ulo-
žených pod komunikací a sousedé za-
mýšlené stavby, 3 fyzické osoby.
Právě jedna fyzická osoba v řízení o po-
volení stavby v poslední možný den po-
dala prostřednictvím svého zplnomoc-
něného právního zástupce vyjádření k 
zahájenému stavebnímu řízení, v němž 
zásadně nesouhlasí se stavbou v pro-
storu u svého domu a žádá o zamítnutí 
žádosti o vydání stavebního povolení. 
Argumentovala především bezúčelovostí 
stavby, nepotřebností parkovacích míst, 
negativními dopady na životní prostředí, 
hlukem při zavírání dveří aut, startování 
a rozjíždění vozů atd. atd.
Obcí Stará Paka bylo prostřednictvím 
mých úst odvolávající se straně vysvět-
leno, že stavba je pro obec v tomto roce 
prioritní, v poptávkovém řízení byl již 
vybrán zhotovitel, smlouva již schválena 
zastupitelstvem a podepsána starostou 
(pozn.: stavba měla být dokončena nej-
později 30. 10. 2017) a že obec Stará Paka 
v tomto směru nic nezanedbala, ani in-
formování veřejnosti (volební programy, 
usnesení ze zasedání přetištěná v Pod-
horanu, komunikace s řediteli školských 
zařízení ad.). Na obcí vyvolané společné 
schůzce bylo odvolávající se straně na-
bídnuto, že ustoupíme od záměru vysta-
vět 4 parkovací místa při nemovitosti č. 
p. 332 a vymysleli a nabídli jsme i nej-
jednodušší postup tak, aby se nemuse-
la přepracovávat PD, stavební povolení 
mohlo být po stažení odvolání vydáno a 
celá stavba by se dle smlouvy ještě stihla 
realizovat dle smlouvy do 30. 10. 2017.
Bohužel odvolávající se strana na náš ná-

31) bere na vědomí informaci paní místosta-
rostky o proběhlé distribuci zahradních 
kompostérů žadatelům.

32) bere na vědomí informaci pana starosty 
o přípravě a konání voleb do PS ČR ve 
dnech 20. a 21. října 2017. 

33) bere na vědomí upozornění pana L. 
Frýby na nutnost nátěru staré školy – 
knihovny.

34) bere na vědomí informaci ředitele Masa-
rykovy základní školy p. Mgr. Antoše o 

výstavbě přístřešku pro kola u Masary-
kovy základní školy Stará Paka.

35) bere na vědomí dotaz p. E. Hradeckého 
na důvod zastavení akce „Stará Paka – 
úprava místní komunikace a doplnění 
parkovacích míst, ul. Komenského“ a 
případnou kompenzaci nákladů, které 
obci Stará Paka vznikly. 

36) bere na vědomí dotaz pana Žantovského 
na rozšíření provozní doby České pošty, 
kterou bude v rámci Pošta partner od 

1. 1. 2018 provozovat obec Stará Paka.
37) bere na vědomí dotaz pana Žantovského 

k rozdělení oprav hřbitovní zdi kostela 
Svatého Vavřince ve Staré Pace do etap.

38) bere na vědomí připomínku p. Ježka na 
potřebu zpevnění břehu toku Olešky v 
Roškopově.

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastu-
pitelstva obce Stará Paka

Ulici Komenského se letos rozšířit nepodaří, stavba se odkládá. . .
(pokračování ze str. 1) vrh nepřistoupila. Argumenty proti sou-

hlasu nabídkou vedení obce jsou z mého 
pohledu tristní, mimo realitu a popírají 
institut starosty obce jako výkonné, roz-
hodující osoby. Odvolávající se strana 
pouze dokazuje, že jí nejde o respektová-
ní veřejného zájmu občanů obce a je pro 
nerealizování stavby rozhodnuta udělat 
prakticky cokoliv.
Obec Stará Paka tedy vzala zpět žádost o 
vydání územního rozhodnutí a odstou-
pila pro tento rok od stavebního záměru. 
Smlouva se zhotovitelem akce (Obis s.r.o. 
Nová Paka) byla Zastupitelstvem obce 
zrušena na základě oboustranné dohody.

Obec se ale vydaných finančních pro-
středků na akci nevzdá. Necháme pře-
pracovat PD, projdeme si opět dvoustup-
ňovým stavebním řízením, vybereme 
opět zhotovitele v poptávkovém řízení a 
věřím, že o příštích letních prázdninách 
stavbu realizujeme v upravené zúžené 
podobě. Uděláme pro to maximum.
Závěrem se musím přiznat, že mě velmi 
mrzí minimálně roční zpoždění akce a 
také vícenáklady, které budou dosahovat 
určitě k částce ve výši 50 000,- Kč, ne-li 
vyšší.
I takový je život, někdy zkrátka překva-
pí… Josef Dlabola, starosta obce

Reakce spoluobčanů
Nedá nám to, abychom alespoň několika větami nereagovali na jednání dotyčného 
účastníka stavebního řízení. Jeho sobeckost je do nebe volající. Nehledě na to, že jako 
jediný v okolí se o zmíněný pozemek nestará, což zřejmě není jeho povinnost, ale 
ostatním záleží na tom, jak naše okolí vypadá. Takto by byl pozemek alespoň upra-
vený, tedy zpevněný, a ne s vysokou trávou ani s rozježděným bahnem. Parkovací 
místa v okolí školy a školky bohužel v dnešní době potřeba jsou a dotyčný pan soused 
nic nezmění na tom, že se lidé chovají neekologicky a vozí své děti do školy a školky 
autem. I nadále tedy budou parkovat na rozbahněném terénu a práskat dveřmi a vy-
tvářet hluk při startování a rozjíždění svých vozidel. Taková je prostě dnešní doba, na 
tom už moc nezměníme. Bohužel asi nezměníme ani to, že se někteří jedinci chovají 
bezohledně a sobecky a věc, která je v zájmu mnoha lidí, takto bojkotují. Nehledě na 
finance, které se investovaly dosud zbytečně! Obec by je měla dotyčné osobě nechat 
uhradit!
Co by se změnit dalo, je vstřícný přístup k ostatním lidem a úcta k vykonané práci. 
Ovšem uražená ješitnost to panu sousedovi nedovolí! (Navíc kdyby chodil jako ostat-
ní „normální“ lidé ze svého domu brankou a nepřelézal se svým kolem přes plot, tak 
by mu zde parkující auta nevadila!)  Rozhořčení spoluobčané
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY – říjen 2017

Vážení občané, 4 roky uběhly od minulých voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, což znamená, že nás 
čekají opět volby zástupců do tohoto zákonodárného sboru - poslanců.

Volby se budou konat ve dnech 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 
hodin v těchto volebních okrscích a volebních místnostech:

 Okrsek č. 1, Stará Paka   - Knihovna Stará Paka
 Okrsek č. 2, Stará Paka   - Knihovna Stará Paka
 Okrsek č. 3, Roškopov   - Kulturní dům Roškopov
 Okrsek č. 4, Ústí u Staré Paky  - Kulturní dům Ústí
 Okrsek č. 5, Brdo    - Kulturní dům Brdo

O volební právo bojovali naši předkové v dobách Rakouska - Uherska 
a byli po dlouhém čase úspěšní. V moderní době je tak dobré si tuto 
historii oživit a s tímto vědomím svého volebního práva využít.
Buďte v předposlední říjnový víkend aktivní a přijďte prosím k volbám!

         Josef Dlabola - starosta



5Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí.
Projekt řeší opatření potřebná pro kvalit-
ní komunikaci mezi všemi zodpovědný-
mi subjekty v průběhu povodně i mimo 
ní. Projekt řeší modernizaci technologie 
varování a výstrahy obyvatelstva před 
povodňovým nebezpečím a opatření 
potřebná k odvrácení nebo zmírnění 
povodňových škod na území obce. Pro-
jekt řeší problém zpracování digitálního 
povodňového plánu obce, dále vybudo-
vání varovného informačního systému 
a lokálního výstražného systému (hlás-
né profily a srážkoměry) pro obec Stará 
Paka. Realizací projektu bude 350 obyva-
tel chráněno protipovodňovými opatře-
ními a 1 celá obec bude chráněna digitál-
ním povodňovým plánem.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou  
4 080 241,-Kč, přičemž dotace z EU je ve 
výši 2 856 169,-Kč (70% nákladů) a pří-
spěvek příjemce dotace (obce Stará Paka) 
je ve výši 1224 072,-Kč (30%)

Realizace projektu byla zahájena 28. 4. 
2017 a ukončena by měla být nejpozději 
30. 11. 2017 předáním díla.

Hlavní částí (finančně nejnáročnější) je 
bezdrátový rozhlas, kterým se výstraha 
dává na vědomí s možností hlášení do 
všech místních částí obce (lze hlásit i jed-
notlivě). Po celé obci je umístěno celkem 
79 hlásných hnízd. 37 jich je instalováno 
ve Staré Pace, 8 v Karlově, 10 v Roškopo-
vě, 9 v Ústí, 4 v Zápřičnici, 6 v Brdě a 5 
v Krsmoli.
Od druhé půlky měsíce října dojde k tzv. 
testovací fázi rozhlasu, přičemž bychom 
od vás, našich občanů uvítali zpětnou 
vazbu na ozvučení rozhlasu. Následně 
dojde k doladění rozhlasu zhotovitelem 
díla a jeho předání obci.
Tímto vás tedy chceme požádat o spo-
lupráci na ozvučení obce rozhlasem. Je 
však nutné si uvědomit, že slyšet „hezky 
a silně“ nebude všude – toho docílit ne-
lze. Někde bude potřebné otevřít si okno, 
relace se budou několikrát za sebou opa-
kovat. Také přímo v místní části Stará 
Paka, kde byl doposud analogový přenos 
rozhlasu po „drátě“, to bude jiné. Hlásná 
hnízda s ampliony budou totiž na jiných 
místech, a proto někteří občané uslyší 
rozhlas zkrátka „jinak“. Jistě ale budeme 
řešit všechny připomínky společně se 
zhotovitelem – pracovníky firmy Tewiko 
systems, s.r.o. z Liberce.

Varovný systém před povodněmi bude brzy oživen
Vážení občané, jistě jste si všimli, že v celé naší obci přibyla na sloupech elektrického vedení a sloupech veřejného osvětlení tzv. 
„Hlásná hnízda“ bezdrátového veřejného rozhlasu. Ten je budován v rámci akce „Zpracování digitálního povodňového plánu a 
vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Stará Paka.

Volejte nám tedy na tel: 493 798 282, při-
čemž budeme od volajícího vyžadovat 
adresu místa poslechu kvůli lokalizaci a 
následnému řešení.

Předem vám děkujeme za pomoc při do-
ladění rozhlasu a při prvním poslechu se 
prosím nelekněte.

Josef Dlabola - starosta
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Č. j. 161/2017-VDŠ

Organizace školního roku 2017/2018  
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu  
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Š KO L A

Hraní bez hranic
Nový školní rok se pomalu rozbíhá, 
všichni si teprve začínají zvykat, že 
prázdniny už jsou nenávratně pryč, ale 
žáci 4. a 5. ročníku, kteří navštěvují dra-
matický kroužek, měli plné ruce práce 
od samého začátku. Museli zopakovat a 
připravit na dětské vystoupení muzikál 
„Ať žijí duchové“. Poprázdninová reprí-
za našeho muzikálu potěšila nejen han-
dicapované občany stacionáře V Nové 
Pace „ŽIVOT BEZ BARIÉR“, ale i z ce-
lého okolí. I oni sami si připravili krátká 
vystoupení, která se našim staropackým 
hercům moc líbila. Všichni se navzájem 
povzbuzovali a měli upřímnou radost, 
když se vše účinkujícím povedlo. Odmě-
nou byl vždy bouřlivý potlesk. Děti měly 
možnost nahlédnout do práce handica-
povaných a poznat, že i tito lidé se umí 
radovat ze života a jsou právoplatnými 
členy naší společnosti. Spolupráce dra-
matického kroužku se stacionářem trvá 
již několik let a jistě tomu tak bude i do 
budoucna. J. Bartošová, Z. Oborníková

Stejně jako loni, tak i letos žáci 1. stupně 
naší školy vyrazili do Jičína na tradiční 
festival Jičín – město pohádky. I přes 
deštivé počasí bylo na dětských tvářích, 
zahalených až po bradu v pláštěnkách, 
vidět, jak moc se těší. Na rozdíl od paní 
učitelek, které se strachem v očích pře-
mýšlely, jak asi zabaví děti, když všechno 
kolem bude namočené a ony se ani k po-
hádce neposadí? Naštěstí tyto obavy byly 
zbytečné. 

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy 
5.2. - 11. 2. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 

Tachov, Louny, Karviná 
12. 2. - 18. 2. 
2018 

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Pře-
rov, Frýdek-Místek 

19. 2. - 25. 2. 
2018 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

26. 2. - 4. 3. 
2018 

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

5. 3. - 11. 3. 
2018 

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, 
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

12. 3. – 18. 3. 
2018 

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chru-
dim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 
Zápis dětí do I. ročníku je stanoven na pátek 6. dubna 2018.
Ve Staré Pace dne 1. září 2017                    Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy

Vyrazili jsme do města pohádky
Program na Valdštejnově náměstí za-
hájili čtvrťáci a páťáci ze staropacké 
školy z  dramatického kroužku s mu-
zikálem Ať žijí duchové. Sklidili velký 
úspěch, a to nejen od svých spolužáků. 
Není se čemu divit, vždyť na nich ne-
byl vidět ani náznak trémy. Naopak 
svou energii předali i divákům, kteří si 
pobrukovali nebo se sem tam pohupo-
vali v rytmu písniček. Hned po nich se 
také představili naši malí zpěváčci, je-
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Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Organizace školního roku 2017/2018 v mateřské škole
Zahájení školního roku je v pondělí 4. září. Kapacita mateřské školy je 75 dětí a je naplněna. Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hod.
Zřizovatelem MŠ je Obec Stará Paka. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy paní Lenka Typltová. Zástupcem ředitelky 
v době její nepřítomnosti je paní učitelka Odeta Pilařová. IČO: 750 152 18
Telefonické spojení na školu:  MŠ: 493 798 29, 727 928 026 (ředitelka),  736 718 446 (Sluníčková třída), 731 937 404 (třída Sed-
mikráska),  ŠJ: 493 798 391, 727 928 027
Webové stránky: http://www.msstarapaka.cz. Datová schránka: igfkzpc, Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 
Stará Paka.
Rozdělení učitelek do tříd:
1. třída SLUNÍČKOVÁ Odeta Pilařová - učitelka, Veronika Kuhnová – učitelka, Lenka Typltová - ředitelka, Ivana Hloušková 
– školní asistentka, (děti 5 - 7leté). 2. třída BERUŠKOVÁ Eva Zahradníková - učitelka, Jitka Bajerová - učitelka, Marcela Kovaří-
ková - pedagogická asistentka, (děti 4 - 7 leté). 3. třída SEDMIKRÁSKA Markéta Vytvarová - učitelka, Jana Staňková - učitelka, 
Veronika Kuhnová – chůva, Ivana Hloušková - pedagogický asistent, (děti 2 - 4leté)
Provozní pracovníci:
Jana Schlöglová - školnice, topič, Simona Honců - uklízečka (zastupuje Jana Fejfarová), Michal Patka - údržbář
Školní jídelna:
Marcela Kovaříková - vedoucí stravování , Věra Sálová - kuchařka, Jana Sochorová - kuchařka

Každý pedagog mateřské školy v ČR 
musí splňovat požadované vzdělání. V 
současnosti je možné ho získat různými 
způsoby a v různých stupních. Požadav-
ky na pedagoga jsou však definovány. 
Dodnes se ovšem vědecké společnosti 
nepodařilo prokázat, zda se pedagog pe-
dagogem rodí nebo postupně stává.
Vzhledem k nesrovnatelným finančním 
podmínkám v rámci Evropy je jisté jed-
no, a to že převážná část pedagogů v ČR 
vnímá svoje zaměstnání jako své poslání.
Co spojuje kvalitní pedagogy, je chuť 
docházet do svého zaměstnání. K tomu 
je třeba cítit podporu vedení, mít dobré 
vztahy s provozními zaměstnanci, hezké 
vztahy s kolegyněmi, které jsou důležité 
pro spolupráci a pocit klidu v tak chao-
tickém pracovním tempu.
Profese pedagoga je přirovnávána k pro-
fesi leteckého navigátora, tzn. během 
dne vyhovět 6000 požadavků. V případě 
pedagoga však 5999 nedůležitým, jako 
nově kývající se zuby, vypadané zuby, 
nové zuby, vroubkované zuby, bílé kotě u 
babičky, ztracená sponka do vlasů, nové 
rukavice, punčochy, bonbonky doma ve 
špajzu. Často i 3 dny za sebou. Všechna 

jíchž vystoupení získalo stejný úspěch.  
V deset hodin se na Rynečku objevily 
další hvězdy naší školy – žáci dramatic-
kého kroužku druhého stupně a s ním 
představení s názvem Staropacká plus 
zase vysílá, aneb přelaďte na Staropacká 
action. 

Celé dopoledne jsme si užívali nabité-
ho a pestrého programu. Zhlédli jsme 
několik pohádek, poslechli si spoustu 
písniček, zúčastnili jsme se i her, za-
měřených na naše vědomosti. Ale ne-
jen to. Počasí nás neodradilo ani od 
sportovních zážitků – závody na mo-

tokárách nebo skluz po umělém sněhu.
Žádný z nás snad také neodjížděl s 
prázdnou a přivezl sobě nebo svým blíz-
kým nějaký ten dáreček. 
Již nyní se těšíme na další ročník festivalu 
a jsme zvědaví, co pěkného nám přinese.

Klára Zahradníková

tato may-day registrujeme a odpovídáme 
na ně. Navigátor obvykle po jednom ne-
vyslyšeném may-day skončí.
Věřte, že rády s dětmi sdílíme jejich den-
ní potřebu nám sdělovat. Abychom ale 
mohly s dětmi sdílet každý den, musí 
být naše mentální síly na vysoké úrovni. 
Pokud víme, že naše osobní problémy 
můžeme řešit s vedením beze strachu, 
že cítíme vstřícnost, empatii, že se vede-
ní zajímá o naši práci, že stojí za svými 
zaměstnanci v případě stížnosti rodičů, 
že se dočkáme poděkování za svoji prá-
ci, že se nemusíme starat o nedostatek 
pracovního a didaktického materiálu, o 
prostředí tříd, ve kterých učíme, budeme 
vždy schopné ke každému dítěti přistu-
povat individuálně a profesionálně, jako 
tomu je doteď. A takové podpory vedení 
si ceníme.
Pedagog je zvláštní profese a v součas-
nosti vykonávaná za těžkých podmínek. 
Stavíte dům a vyhledáte zedníka, máte 
rozbité auto a zajedete do servisu, jdete 
na večeři a očekáváte, že ji uvaří lepší 
kuchař, než jste Vy. Za svoji spokojenost 
ještě rádi zaplatíte.
Máte problémy při výchově a vyhledáte 

pomoc? Nebo jste rádi, že ho celý den 
neuvidíte?
„Ve školce si s ním přeci poradí!“ nebo 
dokonce: „Ve školce ho zmáčknou!“ 
Ano, my si poradíme a rády odborně po-
radíme všem, kteří požádají. 
Navíc ho mnohému naučíme, ale nechte 
nás, prosím, pracovat. 
Jedno obyčejné díky od rodiče pedagoga 
vždy zahřeje u srdce. A květina na konci 
školního roku? Vážíme si Vás za to. Na-
štěstí máme takové, kteří děkují denně. Je 
to odezva pro nás a považujeme ji za nej-
zásadnější. Pouze vzájemnou spoluprací 
a sdělováním si totiž můžeme udržet sta-
tus dobré mateřské školy.

Jana Staňková Dis.

Mateřská škola Stará Paka
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PLÁN AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Akce Datum Která třída se zúčastní
Divadlo Jejda strašidýlka 30. 5. 2018

8.45
Všechny děti 

Besídka maminkám 
k svátku

Všechny třídy

Plavecký kurz v Jičíně Přihlášené děti
Fotografování dětí Všechny děti
Výlet dětí MŠ na hrad 
Pecka 

15.5. Všechny děti

Sportovní školička Přihlášené děti

ŘÍJEN 2017
Akce Datum Která třída se zúčastní
Divadlo Mauglí – Diva-
dlo u staré herečky

23.10.2017
8.30

Všechny

Brigáda na zahradě MŠ – 
uspávání skřítků

16.00 Rodiče s dětmi

Promítání sférické kino 
Ze života stromů

17.10. 
9.00

Sluníčková, Berušková

Podzimníček Sedmikráska
Logopedická depistáž vybrané děti
Vystoupení sborečku 
mateřské školy na Vítání 
občánků

Sboreček Zvoneček

LISTOPAD 2017
Akce Datum Která třída se zúčastní
Pohádka Máša a medvěd 9.11. 8.45 všechny děti
Vystoupení paní Aleny 
Smolíkové s pejsky .

21.11. 9.00 všechny děti

Přednáška pro rodiče 
„Prevence poruch řeči“ – 
K. Dočekalová

9.11. rodiče dětí všech tříd dle 
zájmu

Výtvarná dílna- rodiče 
a děti

Dle zájmu rodiče s dětmi

PROSINEC 2017
Akce Datum Která třída se zúčastní
Radujme se, veselme se
Divadlo u staré herečky

7.12.2017
10.30

Všechny

Mikulášská besídka 
v SOŠPg v Nové Pace

Všechny třídy

Vánoční besídky 
jednotlivých tříd

Všechny děti

Putování za Betlémskou 
hvězdou - hudební po-
hádka

8. 12.
8.45

Všechny děti

Odemykání zimy Sedmikráska 

LEDEN 2018
Akce Datum Která třída se zúčastní
Lyžařská školička Leden nebo 

únor
Přihlášené děti

Návštěva Tří králů 6. 1. 2018 Všechny třídy
Saunování Všechny děti
Cvičení rodičů s dětmi Sedmikráska, Berušková
Přednáška „Školní zra-
lost, domácí příprava a 
učební předpoklady

Rodiče dětí dle zájmu

ÚNOR 2018
Akce Datum Která třída se zúčastní
155 doktor je tu hned 2. 2. 2018

8.45
Všechny děti

Výukový program Zdra-
vá pětka

28.2.2018 Všechny děti 

Výtvarná dílna s rodiči 
– výroba hudebních ná-
strojů

Rodiče s dětmi dle zájmu

saunování Všechny děti

BŘEZEN 2018
Akce Datum Která třída se zúčastní
Návštěva 1.třídy ZŠ Předškoláci ze Sluníčkové 

a Beruškové třídy
Velikonoční dílna 
s rodiči a dětmi

Sluníčková 

Návštěva místní 
knihovny

Všechny třídy

Akce Čteme dětem Všechny třídy - rodiče, 
prarodiče

saunování Všechny děti
Divadlo O strojvůdci 
Jozífkovi

26. 3. 17
8.45

Všechny děti

DUBEN 2018
Akce Datum Která třída se zúčastní
Sportovní školička Přihlášené děti
Ukázka výcviku 
sokolnických dravců

duben Všechny děti

Brigáda na zahradě MŠ – 
den Země

Rodiče s dětmi

Divadlo Ošklivé kačátko 6. 4. - 8.30 Všechny děti
Divadlo 
Zvířátka a loupežníci

26. 4. - 
10.30

Všechny děti

Divadlo O statečném 
kapitánu Ploutvičkovi

18. 4.
8.15 hod.

Všechny děti

Plavecký kurz Přihlášené děti
Novopacký slavíček Děti ze sborečku
Den čarodějnic Všechny děti
Den Země 
v základní škole

Sluníčková třída

KVĚTEN 2018

Akce Datum Která třída se zúčastní
Rozloučení 
s předškoláky

Sluníčková třída

Pohádková noc 
v knihovně

Sluníčková třída

Plavecký kurz Přihlášené děti

Beseda s hasiči Všechny děti

Rozloučení s deváťáky Sboreček

Den dětí- sportovní 
dopoledne

Všechny děti

ČERVEN 2018
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PŘIPRAVUJEME 
PRO VÁS

I letos budeme pokračovat v tradici 
rozsvěcení vánočního stromečku ve 
Staré Pace. Tentokrát vychází 1. ad-
ventní neděle na začátek prosince, 
proto se sejdeme za školou v pátek 
1. 12. 2017. Připravujeme pro Vás 
atraktivní program, bude probíhat 
prodej vánočních dekorací a drob-
ných dárků a občerstvení je také za-
jištěno.

V pondělí 11. 12. na Brdě a v úterý 
12. 12. ve Staré Pace přivítáme seni-
ory na tradiční předvánoční poseze-
ní. S programem se představí děti z 
Masarykovy základní školy. Budeme 
se těšit, že si v předvánoční čas na-
jdete chvíli na setkání s přáteli.

Následující pondělí 18. 12. jsme pro 
Vás připravili koncert pěveckého 
sboru Hlas. Přijďte si poslechnout 
do kostela sv. Vavřince vánoční pís-
ně a koledy.
V každém případě sledujte plakáty, 
kde bude vše ještě časově upřesně-
no. A také se těšíme na Vaši hojnou 
účast.

H.H.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Letos jsme již poněkolikáté pro všechny spoluobčany připravili malý koncert duchov-
ní hudby při příležitosti svátku sv. Vavřince. V sobotu 12. 8. 2017 jsme se zaposlou-
chali do tónů kytary Heleny Střížkové a flétny Kristiny Martincové. Ti pozornější 
si možná povšimli, že kytaristka doprovázela vloni při koncertu loutnistu Rudolfa 
Měřinského. 
Zazněly skladby, které nás na chvíli vrátily do jiného století.
Spojením hudebních nástrojů s křehkými ženami vznikl příjemný podvečer pro 
všechny, kdo přišli. Jen škoda, že posluchačů nebylo víc.

H. H.
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SENIOŘI V JANSKÝCH LÁZNÍCH
Již poněkolikáté se opět jelo do Janských Lázní, kde si staropacké i novopacké dů-
chodkyně i důchodci léčili své neduhy.
Sestry na rehabilitaci byly vstřícné a milé, a tak vše probíhalo v pohodě. I bazén, který 
je součástí léčby, byl plně využíván. Na hotelu Siréna, kde byli všichni ubytováni i 
stravováni, panovala spokojenost. Vždyť za ta léta se už všichni navzájem znají.
K dobré pohodě přispívalo i krásné počasí. A kdo si ráno přivstal a šel se projít, mohl 
z dálky pozorovat srnky pod lesem a vnímat tu krásnou horskou přírodu.
Za to, že vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných, patří poděkování sestřičce 
Janě Janečkové.
Na závěr pobytu pak Krakonoš poslal bouřku s hromy a blesky a pořádným deštěm.
Ale i to k horám patří!

Eva Lánská

Janské Lázně již sedmnáctkrát 
otevřely náruč svou.
Přijaly nás bez výhrad 
a krásný týden máme za sebou.

Bylo hezky, bylo klidno, 
slunce až moc svítilo,
horský vzduch propláchl plíce, 
domů se nám nechtělo.
Na masáže, koupele – ráno tam, 
v poledne zpátky – chodili jsme vesele.
V bazénu se nám všem líbí, 
plavání – to nemá chyby.

Havlinovi dobře vaří, 
vše jsme snědli bez výhrad.
Děkujem za jejich péči, 
každý přijíždí sem rád.
Díky panu kuchaři 
z jídelny vždy odcházíme s úsměvem 
na tváři.
Uklidněni na duši, uzdraveni po těle,
vracíme se zpět do Paky 
s novou chutí, vesele.

Za tu péči, za nápady,
co věnujete po celý rok nezištně 
a rádi nám všem,
za to všechno budiž Bohoušek, 
Jana a celý výbor
s díky a úctou – pozdraven!

Za účastníky rekondice Zlata Z.

Lenoch 27. 8. – 3. 9. 2017
Loučíme se s horami, Lenochem 
i s létem.
Byli jsme tu velmi rádi, 
všichni jenom kvetem…
Užili jsme všeho dosti – 
slunce, větru, deště.
Všechno tady bylo prima. 
Co se dá říct ještě?
Snad jenom poděkovat všem, 
kteří se přičinili o pohodu.
A kdo to je?
Míša Banýr, Mrázkovi i ti, co nosili nám 
jídlo, pití, vodu.
Bohoušek a výbor svazu se o to zasloužil.
Je jich celý zástup, jen dlouhý papír by 
nám asi posloužil.
Vracíme se domů s klidem v duši, 
spokojeni, zdrávi.
Náš dík a vzpomínka ať hřeje Vás 
a zůstává tu s Vámi!
Domů jedem s novou chutí, 
loučíme se vesele,
doufáme, že zase za rok 
v Lenochu se sejdeme.

Za všechny vděčné účastníky – 
s díky Zlata.

A JEŠTĚ JEDNOU 
SENIOŘI

Svaz důchodců – Regionální organi-
zaci Nová Paka reprezentovala 2 sou-
těžní družstva na 8. ročníku Kumbur-
ské 1. ligy integrovaného závěsného 
kuželníku „O pohár Miloše Seckého“ 
v Dolní Kalné. O výsledcích nemám 
informace, ale moc jim to slušelo /viz 
fotografie/.
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Pečujete doma o své nemocné rodiče? 
Ubývají Vám s věkem síly a hůř se pohy-
bujete? Vrátili jste se Vy nebo člen Vaší 
rodiny z nemocnice a potřebujete v rám-
ci rekonvalescence pomoc a podporu? 
Pokud ano, pomohou Vám kompenzační 
pomůcky, laicky řečeno vozíky, chodítka, 
berle, polohovací lůžka, nástavce na WC, 
zvedáky a jiné. Pokud zjistíte, že kon-
krétní pomůcku potřebujete, můžete se 
obrátit na naši půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, která má ve své nabídce více 
než 150 pomůcek.

Půjčovna je Vám k dispozici od pondělí 
do pátku vždy od 7:00 do 15:30 na adre-
se Opolského 148 v Nové Pace. Půjčov-
nu najdete v areálu bývalého kláštera v 
nově rekonstruované budově Centrum 
bez bariér. Můžete přijít kdykoliv v uve-
deném čase nebo si sjednat schůzku na 
telefonu 724 994 024 nebo e-mailu po-
mucky@zbb.cz 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A PORADENSTVÍ 
PRO DOMÁCÍ PÉČI O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Pracovnice půjčovny Vám poradí, jaká 
pomůcka je pro Vás nejvhodnější, její 
použití si můžete u nás i vyzkoušet a vy-
branou pomůcku Vám můžeme dovézt a 
nainstalovat na místo, které si určíte.

Cena za půjčení pomůcky je stanovena ve 
zvláštním ceníku, který naleznete na na-
šich webových stránkách http://zbb.cz/
cenik-kompenzacnich-pomucek. Ceny 
jsou velice příznivé, pohybují se od 5 do 
30,-Kč za pomůcku na den, v závislosti 
na typu pomůcky. Ceny jsou stanoveny 
tak, aby zapůjčení pomůcky bylo sku-
tečně dostupné pro každého a pomohlo 
vyřešit náročnou situaci, kterou domácí 
péče bezesporu je.

Pomůcku si u nás můžete půjčit i tzv. na 
zkoušku, v případě, že zvažujete pořízení 
vlastní pomůcky. 
S celým procesem vyřizování žádosti 
o pomůcku a příspěvek na její poříze-

ní Vám rovněž pomůžeme v půjčovně 
kompenzačních pomůcek a pracovnice 
odborného sociálního poradenství Vám 
pomůže vyřešit i další záležitosti, spoje-
né s domácí péčí (nároky na dávky státní 
sociální podpory a příspěvky související 
s invaliditou, bezbariérové úpravy bytů, 
apod.).

Život bez bariér poskytuje odborné po-
radenství nejenom pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory, ale také pro ty, 
kteří o ně pečují – rodinné příslušníky 
a jiné blízké osoby. Služba je bezplatná 
a můžete se na nás obrátit telefonicky – 
727 952 639 nebo e-mailem – sluzby@
zbb.cz a domluvit si schůzku. Můžeme 
Vás také navštívit u Vás doma (vždy ve 
středu - 10:00 – 14:00 hod.) nebo nás na-
jdete v Centru bez bariér, Opolského 148 
v Nové Pace (areál bývalého kláštera) ve 
čtvrtek od 7:00 do 15:00.

HOSPODA aneb Máme pro vás legraci s harmonikou tahací
V pátek 28. 7. ve 20.00 a v sobotu 29. 7. v 17.00 a 20.00 se v roškopovském kulturním sále konala tři představení projektu HOS-
PODA aneb Máme pro vás legraci s harmonikou tahací. 
Jedinečný projekt spolku OPEN ART, z.s. který organizuje nejen Letní dílny, ale i jiné, zejména „site-specific“ projekty; vznikl 
přesně na míru roškopovského kulturního sálu. Divadelní představení, složené z úryvků z kronik, dobových fotografií, loutko-
vých fantazií a hudebních kousků, režíroval Jiří Jelínek, režisér a herec divadel Husa na provázku, DNO, Polárka i dalších. Na 
představení se dále podíleli Matěj Pospíšil, Monika Jelínková, Diana Čičmanová, Markéta Stránská, Zuzana Cejnarová a Monika 
Němečková. Třikrát nabitý sál roškopovského kulturního domu mluví sám za sebe. Byl to opravdu jedinečný zážitek, který dou-
fáme přispěje k dalšímu setkávání a komunikaci či diskusi nejen místních obyvatel.     Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová
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I letos připravil Obecní úřad Stará Paka 
ve spolupráci se spolkem OPEN ART, 
z.s. a staropackou základní školou dě-
tem i jejich rodičům pestrou nabídku 
divadelních a hudebních představení, 
která mohli společně zhlédnout každou 
červencovou středu buď za staropackou 

školou či v areálu Letních dílen v Roško-
pově. 
První červencová středa patřila Divadlu 
U staré herečky z Hradce Králové. Malí 
i velcí diváci viděli klasickou pohádku 
Zvířátka a loupežníci a připomněli si, že 
když kamarádi drží za všech okolností 
při sobě, tak jim to pak společně nejlé-
pe ladí… Příběh, inspirovaný pohádkou 
bratří Grimmů Brémští muzikanti, byl 

Staropacký divadelní červenec 2017
o moci hudby a o tom, že její síla umí 
stmelit i rozhádaná zvířátka. Herečka 
Jana Vyšohlídová navíc nechala po před-
stavení všechny nadšené zájemce, aby 
si její krásné dřevěné loutky prohlédli a 
„osahali“. 
Kapela Nedloubej se v nose z Divadla 

rozmanitostí v Mostě přijela a zahrála ve 
středu 12. 7. v areálu AVZO v Roškopově 
pro všechny malé i velké „smrkáče“. Kdo 
netančil, alespoň posmrkával do rytmu 
nebo tančil vsedě, protože černobílá po-
dívaná ve stylu „denciny-denciny“ nene-
chala nikoho úplně v klidu! 

Ve středu 19. 7. si diváci mohli polo-
žit následující otázky: Kolik bohatství 
potřebujeme ke štěstí? A jaký poklad je 
nejkrásnější...? Pohádka Irská rybka v 
podání Kočovného divadla Rózy Ble-
chové - aneb herečky Lenky Volfové na 
motivy klasického příběhu o rybářovi a 
zlaté rybce, která mu plní jeho přání, byla 
o lásce, pokoře a odpuštění. Snad malé i 
dospělé diváky přiměla k malému zamy-
šlení….

Poslední červencovou středu se fanoušci 
kapely Bongo Bombarďák sešli v Roško-
pově. Jiří Jelínek, Michal Dalecký a Ma-
těj Pospíšil všechny přítomné rozesmáli 
svými vtipnými texty i tanečními krea-

cemi, a kdo 
netančil nebo 
nezpíval, ten 
zcela jistě ale-
spoň podupá-
val do rytmu. 
Kapela Bongo 
B omb arď á k 
je zkrátka za-
ručený lék na 
zlepšení nála-
dy! 
 
Podle poma-
lu, ale jistě 
narůstajícího 
počtu diváků 
věříme, že si 
tato divadel-

ní představení budují 
svou tradici a stávají se 
součástí staropackého 
léta! Děkujeme všem, 
kteří se přišli zasmát, 
zatančit si a pobavit 
se… Snad jsme přispě-
li k vaší příjemné letní 
náladě a příští rok na 
shledanou na čtvrtém 
ročníku Staropackého 
divadelního července!

Za Obecní úřad Stará 
Paka a OPEN ART, z.s. 
Kateřina Krejčová
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Pět prázdninových týdnů plných tvo-
ření, her a nových kamarádů, zážitků a 
dovedností zorganizoval pro děti již po-
šestnácté spolek Open Art, z.s. Letos byla 
nabízena účast na dílně loutkářské, ta-
neční, filmové, muzikálové, fotografické, 
výtvarné a kamenářské. Novinkou toho-
to roku byla výtvarně-literární dílna, ve 
které si děti hrály se slovy i příběhy, psaly 
táborový deník a seznámily se s výrobou 
ručního papíru, ze kterého si dokonce 
vyrobily vlastní knihu!
(podrobný program a fotografie viz 
www.open.art.cz ).
Během těchto dílen se mimo jiné sna-

žíme děti seznámit s vlastivědnými za-
jímavostmi našeho regionu i některými 
událostmi z historie 
obce. Projektu se 
účastní nejen děti z 
blízkého okolí, ale 
z celé ČR i ze světa; 
pro mnoho z nich se 
tak jistě stane naše 
obec významným 
orientačním bodem 
v mapě regionu. 
Kromě již tradiční 
dílny kamenářské, 
kde děti navštěvují 
lokality vytipované 
pro sběr podkrko-
nošských polodrahokamů v okolí, letos 
účastníci fotografické dílny pro pokroči-
lé znovu nafotili sérii historických foto-
grafií z Roškopova a Staré Paky. Děti se 
během této aktivity seznámily s rozdílný-
mi technikami focení objektu i krajiny na 
začátku 20. století a dnes, zapřemýšlely 
nad perspektivou, ale také diskutovaly o 
tom, v jakém stavu některé objekty byly a 
jsou nebo jak se změnil ráz krajiny. Ten-

Letní dílny Roškopov 2017 
to projekt bude pro 
zájemce prezentován 
v rámci podzimního 
čtení z kroniky, jehož 
tradici se snažíme v 
Roškopově obnovit.
Nejdůležitějším cílem 
pro nás zůstává inspi-
rovat děti k tvůrčímu 
samostatnému myš-
lení a zároveň schop-
nosti spolupracovat 
ve skupině. I z tohoto 
důvodu zveme jako 
odborné vedoucí zají-

mavé osobnosti a profesionální umělce z 
ČR i ze světa; zároveň se jako praktikan-

ti, vedoucí a pomocní-
ci při realizaci podílejí 
občané a mládež ze 
Staré Paky. 
Věříme, že je tento pro-
jekt přínosem nejen 
pro děti, ale také pro 
jméno obce samotné. 
Za OPEN ART, z.s. 
Kateřina Krejčová
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S POR T

Letošní volejbalový turnaj se měl konat 
16. 9. 2017 na hřišti v Ústí. Počasí nám 
nepřálo, a tak díky vstřícnosti vedení 
Základní školy v Nové Pace se sportovci 
sešli zde. Využili tak krásnou halu, ob-
čerstvení a bazén. 
Tentokrát nesoutěžila družstva, ale tur-
naj byl losovaný. 44 volejbalistů se rozdě-
lilo na osm mužstev pod vedením svých 
kapitánů: Petra Faláře, Václava Jindry, 
Milana Brože, Jirky Vlka, Slávka Pecha-
ra, Romana Dytrycha, Jana Sála a Tomá-
še Najmana. Bojovalo se o každý míč a 
bod v umístění. 
Vážíme si přízně všech sponzorů, kteří 

nám poskytli své dary. Děkujeme: Auto 
Podzimek Ústí u Staré Paky, Lékárna u 
Zlaté číše Nová Paka, Lékárna Dr. Max 
Nová Paka, Lékárna Benu Nová Paka, 
Papírnictví a knihkupectví Nová Paka, 
Střední škola gastronomie a služeb Nová 
Paka, Jespo Stará Paka, Oříškový svět 
Nová Paka, Staropacká sokolovna Stará 
Paka, Pivovar Nová Paka, Podkrkonoš-
ská uzenina Stará Paka, Rauscher - Lo-
hmann Nová Paka, Společnost Tropico 
Roztoky u Jilemnice a Linecon, s.r.o. Ústí 
u Staré Paky.
A jaký byl výsledek turnaje? 
Vítězem byl tým R. Dytrycha, 2.  T. Na-

jmana, 3. V. Jindry, 4. P. Faláře, 5. S. Pe-
chara, 6. M. Brože, 7. J. Sála a 8. J. Vlka. 
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhodno-
cena Hana Srbová a nejlepším hráčem se 
stal Radek Řezníček.
Všechna mužstva si odnesla nejen hod-
notné ceny, ale místo diplomů i Pamětní 
list za účast na losovaném turnaji. 
O hladký průběh volejbalového turnaje 
se každoročně stará organizátor Milan 
Potštejnský za pomoci Petra Fejfara a 
celé rodiny Pecharů. Všem děkujeme a 
věříme, že volejbal bude v Ústí i nadále 
jednou ze sportovních aktivit TJ Sokol 
Ustí.        K. Lachmanová

Volejbalový turnaj TJ Sokol Ústí u Staré Paky

Je to všude! Pásy zeleně, silnice a 
chodníky. Na botě to smrdí stejně. 
O čem mluvíme? O psích výkalech 
různé velikosti a prapodivné konzi-
stence s jedním společným znakem: 
PĚKNĚ PÁCHNOU!
Ne všichni chovatelé psů se při jejich 
venčení chovají zodpovědně ke své-
mu okolí. Pokud se jejich svěřenec 
doma neudrží a upustí na koberec 
nějakou hromádku, páníček hned 
běží a uklízí. A co venku? Trávník 
u sousedova domu mi nepatří, tak 
proč bych tady po Bobíkovi uklízel? 
Co na tom, že ten pruh trávníku, 
kde Bobík pravidelně pokládá svůj 
produkt v podobě nášlapné miny, je 
pěkně posekán, majitel nemovitosti 
se stará, aby přispěl pěknému vzhle-
du obce. A za odměnu? Za odměnu 
tam má nas……
Jaký máte den, když se Vaše bota 
potká s takovou „nášlapnou minou“ 
nebo když sekací nůž či struna se-
kačky rozmydlí po Vás a Vašem oko-
lí to „voňavé nadělení?“
I dítě chápe, že ten pes za to nemůže 
a vykonat potřebu někde musí. Ale 
každý pejskař, který to po něm od-
mítá uklízet, si psa nezaslouží a měl 
by být hnán k zodpovědnosti. Nejde 
totiž o nic jiného, než jen a jen o le-

nost. Vzít si sáček doma do kapsy, 
případně použít papírové sáčky k 
tomu určené a umístěné u odpadko-
vých košů v obci není vůbec žádný 
problém!
A když nepomůže domluva, přichází 
ke slovu sankce. Neuklizení výkalu 
Vašeho psa je porušením Obecně 
závazné vyhlášky obce Stará Paka 
č.3/2003 s pokutou až 3.000,-Kč. 
Dále na takové jednání pamatu-
je zákon o přestupcích §47 odst. 1 
písm. e) s pokutou až 20.000,-Kč.
Apelujeme proto na majitele psů, 

Ukliďte za svého psa, 

sám  to  nezvládne!

aby uklízeli výkaly svých psů, kte-
ré zanechají na veřejně přístupných 
plochách. Víme, že existují pejskaři, 
kteří mají názor, že když zaplatili 
poplatek za psa, nemusí uklízet nic. 
Jenom doufáme, že to jsou pouze 
osamělí zoufalci, kteří nerespektují 
pravidla lidského soužití.
Naopak děkujeme všem svědomi-
tým pejskařům, kteří tato pravidla 
respektují a udržují ulice a přilehlé 
travnaté plochy čisté.

J. Dlabola, starosta 
a pracovní četa obce

ilustrační foto
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Trasa byla naplánována z údolí Pilníkov-
ského potoka přes hřeben do údolí řeky 
Labe a tento plán jsme také bezezbytku 
dodrželi. Sraz všech účastníků byl ráno 
26. 8. 2017 na staropackém nádraží v 
8:20 hodin. Do odjezdu vlaku přišlo na 
nádraží bohužel pouze šest turistů. Jme-
novitě: Láďa Frýba, Milan Straňák, Bára 
a Lukáš Jarošovi a Jana a Vašek Šepsovi. 
Vlakem v 8:34 hodin jsme ze Staré Paky 
jeli do Pilníkova, kam jsme dorazili v 
9:25 hodin.
V Pilníkově po vy-
stoupení z vlaku 
jsme samozřejmě 
nafotili společnou 
startovní fotografii, 
namasírovali svaly 
na nohou a vyra-
zili „po svejch“ na 
trasu. Na prvním 
kilometru jsme od-
bočili vlevo ze sil-
nice na zpevněnou 
cestu dle plánu. 
Bohužel cesta po 
500 m končila u ro-
zestavěného domu 
a nám nezbylo nic 
jiného, než se vrátit 
zpět a dále pokra-
čovat po silnici. Ki-
lometrová zacház-
ka nás ale morálně 
nezlomila a zvesela 
jsme stoupali dal-
ších 5 kilometrů 
až na hřeben. Na 
pátém kilometru 
jsme měli sice opět odbočit do lesa, ale 
po předcházející zkušenosti jsme tak ne-
učinili a dále pokračovali po asfaltu.
Na vršku tohoto stoupání ve výšce asi 
560 m. n. m. jsme se zastavili u zatím 
největší větrné elektrárny v České re-
publice, která byla uvedena do provozu 
1. prosince 2014. Výška tubusu je 119 
m a výška při vztyčeném listu vrtule je 
175 m (délka listu vrtule je 56 m). No-
minální výkon elektrárny je 3000 kW, 
který dosáhne již při rychlosti větru 12 
m/s. K zapnutí elektrárny dochází při 
rychlosti větru 3 m/s a k vypnutí při 25 
m/s. Maximální otáčky jsou 17,7 ot./
min. Při těchto otáčkách a délce listu 56 
m se konce listů pohybují rychlostí 373 
km za hodinu. Na informační tabuli u 
elektrárny je spousta dalších zajímavých 
informací, které nebudu popisovat. Mů-
žete sami dohledat na internetu včet-
ně finanční stránky pro přilehlé obce.

Po svačině u paty elektrárny jsme se vy-
dali na sestup do labského údolí. Protože 
trasa byla z kopce, tak nám cesta celkem 
rychle ubíhala. Postupovali jsme přes 
vesničku Kocléřov a osadu Nové Domy. 
Před obcí Hájemství asi na 9 km jsme 
navštívili „Mariánské poutní místo u 
studánky“ údajně s léčivou vodou. Sou-
částí tohoto poutního místa je i poutní 
kostel Navštívení Panny Marie. Po pro-
hlídce areálu a čerpání vody ze studně 

se zázračnou léčivou vodou jsme se na-
pojili na zelenou turistickou značku. Po 
ní jsme lesem dále klesali a sbírali houby 
pod osadou Hájemství. Na další turistic-
ké křižovatce jsme odbočili na modrou 
turistickou značku, po které jsme se-
stoupili až na dno údolí k druhé labské 
přehradě Les Království. To jsme měli za 
sebou přibližně 14 kilometrů.
Po takové porci kilometrů a s vysušený-
mi hrdly jsme si zasloužili nějaký odpo-
činek, a tak jsme navštívili místní stánek 
a řádně se občerstvili. Zde nás také do-
hledal Jarka Nypl, který nás přijel na kole 
podpořit v další cestě. Poslední kilome-
try po celkem frekventované silnici do 
Bílé Třemešné už nebyly příliš zajímavé, 
a proto jsme pospíchali, abychom už byli 
v cíli.
Do odjezdu vlaku k domovu z Bílé Tře-
mešné jsme měli dostatek času. Navští-
vili jsme proto výbornou Restauraci U 

Vejšlap 2017
Oddíl lyžování na konci prázdnin pořádal v sobotu 26. 8. 2017 tradiční „Vejšlap” po českých luzích a hájích. Loňský rok jsme se 
pohybovali údolím říčky Kamenice, a tak jsme se letos vydali do kopců více na východ od Staré Paky. 

Šmídů naproti nádraží, kde jsme proved-
li závěrečné zhodnocení celé akce.
Dle všech účastníků se letošní Vejšlap 
2017 vydařil. Jedinou skvrnou byla i 
přes krásné počasí malá účast pochodu-
chtivých sportovců a to je škoda. Snad 
nám další roky přivedou více „šlapek a 
šlapáků“. V 16:49 hodin jsme nastoupili 
do vlaku v Bílé Třemešné a do Staré Paky 
jsme dojeli přesně dle jízdního řádu v 
17:19 hodin. Společně jsme z nádraží do-

šli do vsi, kde jsme se rozloučili s pozdra-
vem „Někdy příště ...“
S pozdravem kilometrům zdar

Václav Šeps
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fotosloupek

Koncert duchovní hudby Open art - letní fotografické dílny

Open art - letní fotografické dílny

Senioři v Janských Lázních

Jičín, město pohádky


