
čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí

číslo 2 – duben 2018

Obec Stará Paka společně s příznivci obce připravila pro všechny občany několik akcí. 
Hlavním dnem bude sobota 2. června 2018. 
V prostorách sportovního areálu Sokolák a na přilehlé louce pod Záduškou bude pro 
všechny připraveno sportovní dopoledne (dětský sportovní desetiboj), svoji činnost 
představí staropacké spolky a organizace, odpoledne si přijdou na své milovníci 
různých stylů hudby - na podiu vystoupí hudební skupiny ve stylu country a poprocku. 

STARÁ PAKA LETOS OSLAVÍ 660 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNĚ DOLOŽENÉ ZMÍNKY

Součástí programu také bude křest nově zmodernizovaného 
hasičského vozu, svoji techniku předvedou některé složky 
Integrovaného záchranného systému a samozřejmě se zde 
také občerstvíte.

V dalších červnových dnech jsme pro Vás připravili přednášku o zajímavých událostech z historie Staré Paky, 
výstavu fotografií a také komentovanou vycházku po okolí Staré Paky s Ivem Chocholáčem.
Sledujte pozorně vývěsky, vše bude včas vyvěšeno na plakátech, vyhlášeno rozhlasem i ve formě sms zasláno těm, 
kteří se zaregistrovali do Mobilního rozhlasu.

Těšíme se na Vaši účast!
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USNESENÍ z 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.

Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 20. veřejného zasedá-

ní Zastupitelstva obce Stará Paka rozší-
řený o bod Delegát na valnou hromadu 
VOS Jičín a.s., který bude zařazen mezi 
body č. 5) a 6), dále rozšířený o body Ha-
várie části splaškové kanalizace ul. Re-
voluční, Hasičská zbrojnice Ústí - návrh 
členů SDH Ústí a Zprávu o činnosti obce 
za rok 2017, které budou zařazeny mezi 
body 19) a 20) programu 20. VZ

2) schvaluje ověřovatelem zápisu z 20. ve-
řejného zasedání paní Mgr. Ivonu Hyky-
šovou.

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 
paní Hana Hylmarová a pan Petr Fejfar.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

5) schvaluje rozpočtové opatření č. 1 obce 
Stará Paka na rok 2018.

Zodpovídá: ZO, hlavní účetní. Termín: prů-
běžně
6) schvaluje odpisový plán dlouhodobého 

majetku obce Stará Paka pro rok 2018.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
7) schvaluje místostarostku Věru Hlosto-

vou jako delegátku na valnou hromadu 
společnosti V.O.S. Jičín a.s., která se koná 
dne 21. 6. 2018.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) bere na vědomí plnění rozpočtu sociální-

ho fondu obce Stará Paka za rok 2017.
9) schvaluje návrh rozpočtu sociálního fon-

du obce Stará Paka na rok 2018.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
10) schvaluje účetní závěrku Masaryko-

vy základní školy Stará Paka k 31. 12. 
2017. 

Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně
11) schvaluje výsledek hospodaření Masary-

kovy ZŠ za rok 2017 ve výši 54 261,87 Kč 
s tím, že částka ve výši 34 261,87 Kč bude 
převedena do rezervního fondu a částka 
ve výši 20 000,-Kč bude převedena do 
fondu odměn.

Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně
12) schvaluje odpisový plán Masarykovy zá-

kladní školy Stará Paka pro rok 2018.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní, ředitel MZŠ.
Termín: průběžně
13) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 

Stará Paka k 31. 12. 2017.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: průběžně
14) schvaluje výsledek hospodaření Mateř-

ské školy Stará Paka za rok 2017 ve výši 
121 482,02 Kč s tím, že částka ve výši  
41 482,02 Kč bude převedena do rezerv-
ního fondu a částka ve výši 80 000,-Kč 
bude převedena do fondu odměn.

Zodpovídá: ředitelka ZŠ. Termín: průběžně
15) schvaluje odpisový plán Mateřské školy 

Stará Paka pro rok 2018.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní, ředitelka MŠ.
Termín: průběžně
16) schvaluje přistoupení obce Stará Paka do 

Sdružení místních samospráv ČR na zá-
kladě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona 

o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení 
místních samospráv České republiky a 
ukládá starostovi obce vyplnění přísluš-
né přihlášky a její zaslání spolu s tímto 
usnesením na adresu sídla Sdružení míst-
ních samospráv ČR, a to ve lhůtě jedno-
ho týdne od jednání zastupitelstva obce.

Zodpovídá: starosta. Termín: 1. 3. 2018
17) schvaluje úpravu Pravidel pro poskyto-

vání finančních prostředků organizacím 
dle přílohy.

Zodpovídá: ZO. Termín: 23. 2. 2018
18) schvaluje výši finančních příspěvků or-

ganizacím a spolkům na základě jejich 
žádostí na rok 2018:

Svaz důchodců ČR 10 000,-Kč
LMK Nová Paka p.s. Brdo   5 000,-Kč
Český svaz včelařů 5 000,-Kč
Asociace integr. sportů z.s. 5 000,-Kč
Sportem proti bariérám z.s. 40 000,-Kč
Klub biatlonu Roškopov 20 000,-Kč
TJ Sokol Ústí  15 000,-Kč
Oblastní Charita Jičín 15 000,-Kč
Open Art    30 000,-Kč
ZO ČZS St. Paka (zahrádkáři)  5 000,-Kč
TJ Sokol Stará Paka            265 000,-Kč
Jezdecké a kynolog. sdružení 10 000,-Kč
SDH Ústí   5 000,-Kč
TJ Sokol Roškopov  35 000,-Kč
AVZO Roškopov  20 000,-Kč
SDH Stará Paka  15 000,-Kč
SDH Roškopov    5 000,-Kč
Klub přátel železnice 
Českého ráje z.s. Turnov   5 000,-Kč
Zodpovídá: ZO, účetní. Termín: 31. 3. 2018
19) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Svazem důchodců ČR o.s. o poskytnu-
tí příspěvku z prostředků rozpočtu obce 
Stará Paka na rok 2018 ve výši 10 000,- 
Kč na kulturní akce, významná životní 
výročí a zaplacení části energií.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
20) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a LMK Nová Paka, modelářský klub p.s., 
Brdo o poskytnutí příspěvku z prostřed-
ků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 
ve výši 5 000,- Kč na pořízení kompozit-
ních materiálů na stavbu modelů.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
21) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

Českým svazem včelařů o poskytnutí pří-
spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2018 ve výši 5 000,-Kč na 
léčiva včelstev, pomůcky pro ošetřování.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
22) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

Asociací integrovaných sportů, z.s. o po-
skytnutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2018 ve výši  
5 000,-Kč na výdaje spojené s integrova-
nými aktivitami.

Zodpovídá: starosta, účetní. Ter.: 31. 3. 2018

23) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 
a Sportem proti bariérám, z.s. o poskyt-
nutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2018 ve výši  
40 000,-Kč na výdaje spojené s provoz-
ními náklady na terénní sociální službu 
osobní asistence.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
24) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Klubem biatlonu Roškopov o poskyt-
nutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2018 ve výši  
20 000,-Kč na nákup vzduchovek, dale-
kohledů, nábojů, diabolek, cen na závody 
a sportovní činnost klubu.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
25) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a TJ Sokol Ústí u Staré Paky o poskyt-
nutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2018 ve výši  
15 000,-Kč na provoz a údržbu sportov-
ního hřiště a na pořádání sportovních a 
společenských akcí.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
26) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

Oblastní charitou Jičín o poskytnutí pří-
spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2018 ve výši 15 000,- Kč na 
částečné krytí provozních nákladů Níz-
koprahového klubu pro děti a mládež.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
27) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a OPEN ART, z.s. Roškopov o poskyt-
nutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2018 ve výši  
30 000,-Kč na letní dílny pro děti a mlá-
dež v Roškopově.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
28) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

ZO Českého zahrádkářského svazu Stará 
Paka o poskytnutí příspěvku z prostřed-
ků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 
ve výši 5 000,-Kč na opravu části plotu 
areálu zahrádkářské kolonie.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
29) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a TJ Sokol Stará Paka o poskytnutí pří-

obce Stará Paka, konaného dne 22. 2. 2018 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka
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spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2018 ve výši 265 000,- Kč na 
sportovní činnost všech oddílů – úhrada 
energií, cestovní náklady, startovné, ná-
kup dresů, údržba sportovišť a sportov-
ních soustředění.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
30) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Jezdeckým kynologickým sdružením 
Stará Paka o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2018 ve výši 10 000,-Kč na obnovení 
vybavení pomůcek pro děti pro výcvik 
koňů.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
31) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

SDH Ústí o poskytnutí příspěvku z pro-
středků rozpočtu obce Stará Paka na rok 
2018 ve výši 5 000,-Kč na nákup sportov-
ního vybavení pro muže a ženy.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
32) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a TJ Sokol Roškopov o poskytnutí pří-
spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2018 ve výši 35 000,-Kč na 
činnost oddílu stolního tenisu, činnost 
TJ a činnost ASPV.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
33) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

AVZO Roškopov o poskytnutí příspěvku 
z prostředků rozpočtu obce Stará Paka 
na rok 2018 ve výši 20 000,-Kč na činnost 
pobočného spolku.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
34) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

SDH Stará Paka o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2018 ve výši 15 000,-Kč na kulturní 
činnost, společenské akce pro veřejnost, 
účast na soutěžích v požárním sportu, 
materiální a sportovní vybavení pro mlá-
dežnické družstvo.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
35) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

SDH Roškopov o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2018 ve výši 5 000,-Kč na částečné 
pokrytí nákladů na autobus na podzimní 
hasičský zájezd.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
36) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Klub přátel železnice Českého ráje, 
z.s. o poskytnutí příspěvku z prostředků 
rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018 ve 
výši 5 000,-Kč na zajištění a pořádaní jízd 
parních vlaků ve Staré Pace a okolí.

Zodpovídá: starosta, účetní. Termín: 31. 3. 
2018
37) schvaluje smlouvu o nájmu a provozo-

vání vodovodního řadu v celkové délce 
151,08 m za 5 Kč/m3 celkového vodného 
vyfakturovaného odběratelům a splaško-
vé kanalizace v celkové délce 255,66 m za 
11 Kč za 1m3 celkového stočného vyfak-
turovaného odběratelům v příslušné lo-
kalitě „Pod Hřebčínem“ ve Staré Pace za 
příslušný kalendářní rok mezi obcí Sta-

rá Paka a Vodohospodářskou obchodní 
společností, a.s. a schvaluje dohodu o 
úpravě vzájemných práv a povinností 
mezi vlastníky provozně souvisejícího 
vodovodu a kanalizace mezi Vodohospo-
dářskou obchodní společností, a.s. a obcí 
Stará Paka.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
38) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a smlouvu 
o právu provést stavbu mezi obcí Stará 
Paka a společností ČEZ Distribuce a.s. 
za účelem zřízení podzemního kabelo-
vého vedení NN v pozemku p.č. 862/5 
v k.ú. Stará Paka pro novostavbu RD na 
pozemku parc.č. 862/10 za jednorázovou 
budoucí úplatu ve výši 10 000,-Kč bez 
DPH. Smlouva o právu provést stavbu se 
uzavírá pro potřeby stavebního řízení dle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. 

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
39) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi obcí Stará Paka a firmou Požární 
technika KOMET s.r.o. na rozšíření re-
konstrukce požárního vozu Š 706 vzhle-
dem k nutnosti olakování celého vozu, 
nutné výměny spojkové sady, kdy se cel-
ková částka za rekonstrukci zvýší na cel-
kovou částku 727 770,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 3. 2018
40) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Nadoz s.r.o. na provede-
ní opravy dešťové kanalizace na hřišti J. 
Brože ve Staré Pace za celkovou částku  
83 417,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
41) schvaluje smlouvu kupní mezi panem 

Zdeňkem Vytvarem a obcí Stará Paka 
na pozemky parc.č. 1039/37, trvalý trav-
ní porost, o výměře 3360 m2, 1039/68, 
trvalý travní porost, o výměře 335 m2, 
1039/69, trvalý travní porost, o výměře 
131 m2 a 1040, trvalý travní porost, o vý-
měře 4634 m2, vše v k.ú. Stará Paka, za 
kupní cenu 3 300 000,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
42) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Roz-

toky u Jilemnice a obcí Stará Paka na 
pozemek parc.č. 2084, ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 487 m2 v 
k.ú. Roztoky u Jilemnice, za kupní cenu 
24 350,-Kč.

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

rá Paka a firmou Karel Kobr na realizaci 
opravy účelové komunikace na pozemku 
parc.č. 2084 v k.ú. Roztoky u Jilemnice 
za celkovou částku 203 280,-Kč včetně 
DPH.

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

rá Paka a firmou Karel Kobr na realizaci 
opravy účelové komunikace na pozemku 
parc.č. 560 v k.ú. Karlov u Roškopova 
za celkovou částku 227 480,-Kč včetně 
DPH.

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

rá Paka a firmou Karel Kobr na realiza-
ci úpravy veřejného prostranství kolem 
pomníku padlým v Ústí u Staré Paky za 
celkovou částku 82 885,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně

46) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 
Paka a firmou Kocman envimonitoring 
s.r.o. na servisní zajištění funkční způ-
sobilosti lokálního výstražného systému 
(hladinoměry a srážkoměry). 

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

Paka a firmou Nadoz s.r.o., na základě 
doporučení hodnotící komise, na reali-
zaci akce „Stará Paka – oprava dešťové 
kanalizace – propojení“ v ulici Za kaná-
lem za celkovou částku 338 723,-Kč včet-
ně DPH.

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

Paka a firmou Multiaqua s.r.o., na zákla-
dě doporučení hodnotící komise, na vy-
pracování projektové dokumentace pro 
územní řízení (ÚR), pro povolení stavby 
jednostupňová (DSJ) a provádění stav-
by na zakázku: „Stará Paka – splašková 
kanalizace v ul. Revoluční “ za celkovou 
cenu 140 360,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
49) vypovídá příkazní smlouvu o výkonu 

činnosti odborného lesního hospodáře 
uzavřenou mezi Obcí Stará Paka a Od-
borným lesním hospodářem Progles 
s.r.o.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
50) schvaluje prodej pozemků p.č. 56/7, 79 

m2, zahrada a p.č. 821/3, 56 m2, ostatní 
plocha, oba v k.ú Roškopov panu Marti-
nu Antošovi za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
51) schvaluje prodej pozemků p.č. 801/1, 

4518 m2, trvalý travní porost, v k.ú Stará 
Paka panu Eduardovi Barkovi za odhad-
ní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
52) bere na vědomí informaci pana starosty 

o plánovaných oslavách 660 let od prv-
ní písemné zmínky o obci Stará Paka a 
předběžném finančním rámci akce, která 
se bude konat dne 2. 6. 2018 v rámci VSH 
Sokolák a na louce u zahrádek v lokalitě 
Záduš.

53) schvaluje prodej hasičský nákladního 
automobilu, cisternové stříkačky, Karosa, 
ASC 25 – RTHP, SPZ JC 18-71, r.v. 1973, 
nejvýhodnější nabídce.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
54) bere na vědomí informaci pana starosty o 

realizacích akcí havarijních propojení vo-
dovodů Úbislavice a havarijního propo-
jení vodovodu Krsmol. Obě díla, jejichž 
investorem je V.O.S. Jičín a.s., by se měla 
provádět od dubna do července 2018. 

55) bere na vědomí informaci pana staros-
ty o čelení žalobě u Krajského soudu v 
Hradci Králové na zrušení části Územ-
ního plánu obce Stará Paka. Jedná se o 
lokalitu Z12, Zápřičnice.

56) bere na vědomí informaci pana starosty 
o probíhajícím výběrovém řízení na do-
davatele stavby „Stará Paka – přístavba 
hasičské zbrojnice“.

57) bere na vědomí informaci pana starosty 
o neustálých problémech v občanském 
soužití obyvatel ve vrchní části v ulici 
Tovární. Starosta obce požádal v minulé 
době o součinnost OO PČR Nová Paka, 
jejíž hlídka v minulém roce navštívila lo-
kalitu minimálně v 20 případech, z toho 
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V den 168. narozenin našeho prvního prezidenta To-
máše Garrigua Masaryka oslavila stoleté jubileum 

paní 
Vítězslava Česalová. 

Paní Česalová se narodila v Ústí u Staré Paky ještě v 
době Rakouska - Uherska, kde také celý život bydlela. 
Pracovala v mateřské školce ve Staré Pace, kde pozdě-
ji zastávala pozici ředitelky. S manželem děti neměli, 
takže všechnu svou lásku dávala těm nejmenším. Již 
v 50 letech jí zemřel manžel, ale ve svém domečku v 
Ústí žila za podpory svých hodných sousedů až do 98 
let. Poté se přemístila do Domova pro seniory v Nové 
Pace, kde má stálou péči od sestřiček a ošetřovatelek 
a nic jí nechybí. 

Právě do domova pro seniory jí přišlo popřát ke krás-
nému jubileu mnoho gratulantů: za rodnou obec 
Stará Paka paní místostarostka Věra Hlostová spolu s 
paní Hanou Hylmarovou, zastupitelkou a knihovnicí, 
pan místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil, zástup-
kyně zdravotní pojišťovny Škoda paní Šárka Tryzno-
vá, ředitel České správy sociálního zabezpečení pan 
Jiří Bílek, za ústav sociálních služeb nechyběl pan ře-
ditel Vladimír Šimek, vrchní sestra Jana Vrkoslavová 
a sociální pracovnice Radka Zívrová. Za bližší rodinu 
byli přítomni synovec s manželkou, kteří jezdí tetu 
pravidelně navštěvovat a zpříjemňují jí tak pobyt v 
domově.

Paní Česalová všechny gratulanty přivítala svým 
úsměvem. Po loňském úraze je paní v dobré kondici, 
trápí ji špatný sluch. 20. března byla v domově spo-
lečná oslava, kde si všichni přiťukli na zdraví stoleté 
jubilantky. 

A hlavně hodně zdraví, to přejeme i my.

Lucie Gernatová, Hana Hylmarová

řešila 5 podání. Problémy jsou zapříči-
něny především neustálým blokováním 
přístupů k nemovitostem osobními au-
tomobily návštěvníků domu č. p. 235.

58) pověřuje starostu obce o zjištění vlast-
níků vozidel a vraku umístěných před 
č. p. 235 v ulici Tovární ve Staré Pace, ve 
spolupráci s PČR a zajištění odstranění 
těchto vozidel jejich vlastníky z obecní-
ho pozemku parc. č. st. 259/7 v k.ú. Stará 
Paka.

59) pověřuje starostu obce zajištěním pro-
jektové dokumentace a realizaci umís-
tění příslušného dopravního značení do 
inkriminované části ulice Tovární, dále 
prověřením možnosti instalace kamero-
vého systému v lokalitě a umístění beto-
nových svodidel.

60) bere na vědomí informaci pana starosty 
o obdrženém Oznámení o havarijním 

stavu části cca 220 m splaškové kanaliza-
ce v ulici Revoluční od č. p. 96 až po č. 
p. 529. Tento stav bude nutno řešit zajiš-
těním jednoduché PD včetně rozpočtu, 
rychlým výběrem zhotovitele opravy v 
poptávkovém řízení a započetím realiza-
ce opravy v nejbližším možném termínu.

61) bere na vědomí informaci pana starosty 
o obdrženém dopisu od členů SDH Ústí 
o možnosti koupě nemovitosti budovy 
č. p. 65, bývalé prodejny v Ústí, s mož-
ností zřízení hasičské zbrojnice v tomto 
objektu. Objekt č. p. 65 je po celkové re-
konstrukci a výhodně umístěný v centru 
místní části. Stávající hasičská zbrojnice, 
kde chybí kromě elektřiny veškeré do-
movní rozvody energií, vody a DČOV, 
by se nabídla k prodeji.

62) pověřuje starostu obce k jednání s maji-
telem č. p. 65 v Ústí o možnosti odpro-

deje objektu obci Stará Paka a za jakých 
podmínek včetně finančních.

63) bere na vědomí zprávu p. starosty o čin-
nosti obce za rok 2017.

64) bere na vědomí připomínku pí. H. Hyl-
marové k umístění čestných občanů obce 
Stará Paka na obecní webové stránky.

65) bere na vědomí dotaz pí. I. Hykyšové na 
účinek fotopasti umístěné při sběrných 
hnízdech odpadů v obci Stará Paka.

66) bere na vědomí žádost p. J. Knapa o 
úpravu  části účelové komunikace na po-
zemku p. č. 1374/2 v k.ú. Stará Paka.

67) bere na vědomí žádost p. J. Knapa o 
úpravu dešťové vpusti v ul. Zátiší.

68) bere na vědomí dotaz pana Žantovského 
ohledně prodeje hasičského vozu SDH 
Roškopov.

Usnesení schváleno 6 přítomnými členy za-
stupitelstva obce Stará Paka 

Stoletá občanka Nové Paky 
/celý život Staropačačka/



5Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

BOOKSTART
Projekt Bookstart, v českém prostředí 
pojmenovaný S knížkou do života, je 
mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují 
všechny typy knihoven na daném územ-
ním celku, aby plnily jednu z nejdůle-
žitějších, ale v dnešní době zatím velice 
málo rozšířených funkcí – knihovny se 
zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče 
a seznamovaly společně s rodiči ty nej-
menší čtenáře s knihou a nepřeberným 
množstvím příběhů (a informací) v ní. 
Do tohoto projektu se v letošním roce 
přihlásila i Místní knihovna ve Staré 
Pace. Jedná se o to, že všechna mimin-
ka, která budou v letošním roce přivítá-
na, obdrží k obvyklým dárkům od obce 

KN I H OVNA

INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH STAROPACKÝCH OBČÁNKŮ

také průkazku do knihovny a balíček 
předmětů, které věnoval SKIP /Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků/. To 
bude první krok, na který budou navazo-
vat návštěvy dětí s rodiči v knihovně tak, 
abychom těm maličkým ukázali co nej-
pestřejší svět. Společně můžeme dětem 
vštěpovat lásku ke knize a ke čtení vše-
obecně. Každý odborník vám poví, jak je 
čtení, prohlížení i povídání si o knížkách 
důležité pro rozvoj slovní zásoby i pro 
citový rozvoj dítěte. A právě rodiče mají 
všechny tyto atributy ve svých rukou. 
V knihovně vám nabídnu vhodné kníž-
ky i náměty na hraní si s dětmi a moc se 
budu na vaši návštěvu těšit.

Připomínám ještě pro všechny budoucí 
rodiče malých občánků, že o přivítání 
svých dětí na obci si musí požádat sami. 
Stačí si vytisknout žádost ze stránek obce 
www.starapaka.cz a tuto žádost doručit 
sekretářce paní Kluzové na Obecní úřad 
ve Staré Pace nebo do Místní knihovny 
ve Staré Pace knihovnici Hylmarové. 
Můžete také na jedno z těchto míst zajít 
a formulář si vyžádat. Teprve na základě 
vámi vyplněných žádostí dostanete po-
zvánku na vítání občánků. 
Děkuji za pochopení, vše souvisí s legis-
lativou o ochraně dat.

Knihovnice

Š KO L A

ŠKOLNÍ KARNEVAL
Je již tradicí, že žáci 9. ročníku bě-
hem školního roku pořádají několik 
společenských akcí pro mladší spo-
lužáky a učitele.
Mezi ně patří i karneval, který se 
konal 23. února v tělocvičně Masa-
rykovy základní školy. Tento rok byl 
na téma „opačná pohlaví“. Na začát-
ku karnevalu nesměla chybět úvodní 
taneční představení nacvičené žáky 
9. třídy a třídní učitelkou paní Janou 
Kuželovou. Na úvod také vystoupil 
aerobik pod vedením paní učitelky 
Fléglové. Dále následoval výběr de-
seti nejkrásnějších masek, což byl 
asi nejtěžší okamžik, jelikož těch 
hezkých bylo opravdu hodně. Poté 
následovala bohatá tombola. Ceny 
jsme obdrželi od různých podni-
katelů ze Staré i Nové Paky, kterým 
tímto velmi děkujeme. Všichni, kteří 
přišli na náš karneval, dostali záku-
sek, pro děti jsme připravili spoustu 
soutěží a malou diskotéku. Po šest-
nácté hodině pokračoval karneval 
diskotékou pro starší žáky, kterou 
jsme si všichni náramně užili. 
Myslíme si, že se karneval velmi po-
vedl a děkujeme všem žákům a uči-
telům za účast.

Za devátou třídu Anna Pechová 
a Kristýna Zemánková
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Žáci devátého ročníku by jistě potvrdili, 
že roky strávené na naší škole jim rychle 
uběhly. Poslední rok na základní škole je 
ve znamení volby povolání. 
Děti se musely rozhodnout, kam pove-
dou jejich kroky po skončení docházky 
na ZŠ a odeslat přihlášky na střední ško-
ly do 1. března 2018. Stejně jako v minu-
lém roce, tak i letos měli žáci možnost si 
podat přihlášku na dvě školy. 12. a 16. 
dubna musí zvládnout přijímací zkoušky 
z českého jazyka a matematiky, na které 
se pod vedením svých učitelů svědomitě 
připravovali. Děti, které se hlásí na ne-
maturitní obory, přijímací zkoušky ab-

Přestože to ještě v půlce měsíce vypadalo 
téměř beznadějně, co se týká sněhu, na-
konec vše dobře dopadlo a 23. března v 
pátek odpoledne vyrazilo 35 žáků se svý-
mi učiteli směr Krkonoše. Tento pozdní 
termín je vždy nejistý, jak to dopadne se 
sněhem, ale ani tentokrát nás Krakonoš 
nezklamal a myslel i na staropacké děti. 
Čekala nás ještě dostatečná sněhová na-
dílka nejen na sjezdovce skiareálu Ald-
rov ve Vítkovicích, ale i krásný výhled na 
zasněžené protější kopce – Kotel a Med-
vědín. Kromě toho nás čekalo pět dní v 
roubené chalupě přímo na sjezdovce a 
pět dní lyžování na perfektně upraveném 
povrchu. 
Lyžařského výcvikového kurzu se zú-
častnili nejen ostřílení lyžaři z osmého 
a devátého ročníku, ale hlavně sedmáci, 
pro něž především je kurz určen. Šest z 
nich byli téměř úplní začátečníci a všem 
se již první den výcviku dařilo sjíždět ce-
lou sjezdovku, i když z její spodní prud-
ší části měli respekt. Celých pět dní své 
umění zdokonalovali a na konci by ni-
kdo nepoznal, že v tomto týdnu stáli na 
lyžích poprvé. 
I všichni ostatní dělali pokroky ve zdo-
konalování svého stylu pod vedením 
zkušených instruktorů z řad našich pe-
dagogů. Velkou výhodou pro nás také 
bylo, že jsme na sjezdovce v tomto po-
zdním termínu byli téměř sami, takže 
nás nezdržovaly žádné fronty u lanovky 
a i při sjíždění jsme se mohli maximál-
ně rozjet, protože byla sjezdovka téměř 
prázdná. Mnozí toho opravdu náležitě 
využili.
Také počasí nám po celou dobu přálo, v 
noci mráz, přes den tepleji, ale ne nato-
lik, že by sníh roztával. Jen sluníčka jsme 
moc neužili, ale vůbec to nevadilo, pro-
tože by to samozřejmě ovlivnilo kvalitu 

Kam na střední školu….
solvovat nemusí. Školy je budou přijímat 
ke studiu na základě prospěchu na ZŠ.
S výběrem škol dětem pomáhali přede-
vším rodiče. Radu mohli hledat i u star-
ších kamarádů. Ve škole jsou volbě povo-
lání věnovány hodiny občanské výchovy 
v prvním pololetí, kterou vyučuje vý-
chovná poradkyně. Ta poskytuje dětem a 
rodičům i individuální konzultace. 
Žáci navštívili hned v září informační a 
poradenské středisko na Úřadu práce v 
Jičíně, kde byli informováni o profesích, 
které jsou na trhu práce žádané, a co vše 
musí při volbě povolání zvažovat. V pod-
zimním čase se také koná tzv. burza škol, 

kde zástupci jednotlivých SŠ představují 
svoji školu. 
Zástupci některých škol navštívili se 
svojí prezentací deváťáky přímo v ho-
dinách občanské výchovy. Žáci osmých 
a devátých tříd se účastní soutěží, které 
pravidelně organizuje Střední škola tech-
nická a řemeslná škola v Novém Bydžo-
vě a Střední škola gastronomie a služeb 
v Nové Pace. Díky těmto soutěžím se 
děti seznamují s různými obory a to jim 
může při volbě povolání pomoci. 
Přejeme všem žákům deváté třídy, aby 
zvládli přijímací řízení a udělali tak prv-
ní úspěšný krok k vysněnému povolání.

Mgr. Jitka Jírová

sněhu. Těsně před odjezdem začalo poprchávat a domů jsme se vraceli s deštěm. 
To však nezkazilo naše dojmy a nadšení z krásně sportovně prožitého týdne. A kdo 
chtěl, mohl své lyžařské umění ještě zúročit během nadcházejících velikonočních 
svátků, protože v Krkonoších i nadále panovalo krásné počasí a bezvadné sněhové 
podmínky.
Nyní se už 
všichni těší-
me na nastá-
vající jaro, ale 
vzpomínky na 
„lyžák“ v nás 
jistě zůstanou 
a mnozí lyžaři 
se již nyní těší 
na to, až příští 
zimu opět vyra-
zíme na parádní 
lyžovačku. 

Mgr.
 J. Krausová

Lyžařský výcvik na Aldrově
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Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Jak vidí budoucnost 
dětí odborníci

Vědečtí pedagogičtí pracovníci předpo-
kládají, že se bude navyšovat počet dětí s 
nejrůznějšími problémy při učení, jako je 
dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskal-
kulie, dyspraxie a jiné. Kromě civilizač-
ních vlivů uvádí např. Doc. PaedDr. Olga 
Zelinková Csc, že se zvyšují nároky školy, 
na které nikdo dostatečně nereaguje. 
Oproti tomu jsme svědky, jak se snižují 
nároky rodičů na jejich děti. Společnost, 
ve které žijeme, zatím stále uplatňuje 
pravidla a normy, které jsou v naší kultu-
ře obvyklé a celou společností uznávané. 
Jestliže dítě neumí pozdravit své učitele, 
má problém při žádosti poprosit a podě-
kovat, bude těžce snášet snahy společ-
nosti o nápravu, které dozajista přijdou 
z různých stran. A příliš pozdě zjistí, že 
společnost se nechová dle jeho pravidel.
Proč je nutné učit děti těmto základům? 
Jestliže rodič toleruje svéhlavost 4letého 

dítěte, otázka zní, zda bude tolerovat i 
jeho školní nezodpovědnost a nevhodné 
chování k vlastním rodičům v budoucnu. 
Proč učit dítě poslouchat? Jestliže víme, 
že dyslektické děti se budou muset věno-
vat nápravě doma i ve škole, aby se staly 
čtenáři, je jejich aktivita základem. Dítě, 
které nemuselo ani zdravit, jistě nemusí 
dělat ani to, co mu rodič říká, že je nyní 
důležité. Tak se bude porucha prohlubo-
vat, tlak zvyšovat a stres plíživě přibližo-
vat. Neschopnost naučit se v budoucnu 
cizí jazyk bude pokračováním. Jaké šance 
při budoucím studiu a na trhu práce poté 
budou mít? Každý pedagog má sice pře-
hled o nejrůznějších alternativních vý-
chovných přístupech, společnost je však 
aktuálně netoleruje a zaměstnavatelé, 
kteří mají jiný přístup ke svým zaměst-
nancům, naopak vyžadují zkušenosti, 
znalosti a dlouhodobý kvalitní výkon. 
Učte a motivujte své děti k tomu, aby při-
rozeně vnímaly pravidla naší společnosti 
a také je dodržovaly.     Jana Staňková

Chtěly bychom zde poděkovat 
našim rodičům, kteří se zají-
mají o dění ve školce a úzce s 
námi spolupracují. Velmi nás 

jejich zájem těší. 
Rodiče sedmikráskové třídy nám při-
šli v rámci našeho tématu „povolání“ 
představit svá zajímavá zaměstnání. 
Pan Sedlák nám např. vysvětlil, že vlak 
nevjíždí do zatáček, ale do oblouků. 
Poutavě dětem vyprávěl o kontejnero-
vé přepravě a představil i důležité po-
můcky. Stejně tak navštívil naši třídu 
p. Řehák a přiblížil nám zaměstnání 
policisty. Mezi další odvážné rodiče 
se zařadila i paní Šepsová se svým fo-
tokoutkem. Vznikly fotografie, u kte-
rých jsme se všichni velmi bavili.
V rámci akce „ČTEME DĚTEM“ při-
šly maminky paní Sedláková a paní 
Koutníková přečíst pohádky před od-
počinkem. Chválíme i naše děti, které 
zapojily maminky a omylem doma 
objednaly upečení velikonočních be-
ránků pro celou třídu. Jen tak dál!
Přejeme všem krásné slunečné jarní 
dny. 

Vaše paní učitelky
 Jana a Markéta
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Zimní lyžařský
výcvik 

pro nejmenší
Zimní lyžařská školička se poma-
lu stává tradicí v MŠ ve Staré Pace. 
Děti v ní absolvují týdenní výcvik na 
lyžích ve Skiareálu  Máchovka. Ne-
jinak tomu bylo i letos. Přihlásilo se 
celkem 23 dětí, které každý den byly 
dopraveny objednaným autobusem 
do Skiareálu Máchovka v Nové Pace. 
Zde se jich ujali zkušení instruktoři, 
kteří jim předávali své dovednosti 
a zkušenosti a děti se tak za velmi 
krátkou dobu naučily velmi slušně 
lyžovat, nebát se vleku, který je tahal 
nahoru, a užít si jízdu na lyžích dolů. 
Koncem kurzu bylo již vidět, jak vel-
ké pokroky udělaly.  Za svoji odva-
hu a píli byli mladí lyžaři odměněni 
diplomem a medailí za obdivného 
potlesku rodičů. Závěrem je třeba 
poděkovat a vyzdvihnout laskavý a 
profesionální přístup instruktorů k 
dětem.    

Domnívám se, že letošní lyžařský 
výcvik pro nejmenší se povedl ke 
spokojenosti všech.

  E. Zahradníková

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 
Stará Paka pro školní rok 2018/2019 
Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Stará Paka v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci 
dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 75 dětí. Kritéria jsou stano-
vena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 
znění pozdějších předpisů.

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Stará Paka, budou přednostně přijímány:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská 
škola spádová (mají trvalý pobyt ve Staré Pace a přidružených obcích: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí u 
Staré Paky, Karlov) nebo v případě cizinců zde mají místo pobytu.

2. Děti s trvalým pobytem ve Staré Pace a přidružených obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.

3. Děti s trvalým pobytem mimo Starou Paku a přidružené obce podle věku od nejstarších po nejmladší.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu  
(v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 
3. Bodový systém: ad 1: body dle pořadí od nejstaršího dítěte k nejmladšímu + 100 bodů, ad 2: body dle pořadí od nejstaršího 
dítěte k nejmladšímu +50 bodů, ad 3: body dle pořadí od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka vyhlašuje podle §34., odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, STARÁ PAKA
 Ve čtvrtek 3. května od 8 do 16 hodin

rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákon. zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v 

přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- potvrzení o očkování dítěte potvrzené lékařem (lze dát vyplnit přímo do při-

hlášky, očkovací průkaz nestačí) – netýká se dětí s povinnou předškolní do-
cházkou

- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování) – netýká se dětí s 
povinnou předškolní docházkou

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdě-
lávání, pokud dovršilo pěti let do 31. 8. 2018 a má trvalé bydliště ve Staré Pace a 
přidružených obcích nebo v případě cizince místo pobytu.
Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku nejméně 2 let do  
31. 8. 2018. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve sta-
noveném termínu, je nutné se domluvit s ředitelkou školy na termínu náhradním. 
(tel. 493 798 291). Přihlášku k zápisu lze stáhnout z webových stránek školy (www.
msstarapaka) nebo si vyzvednout přímo v mateřské škole před zápisem. Na našich 
webových stránkách se také dozvíte podrobnější informace k zápisu.
Mateřská škola nabízí 3 třídy s celodenním provozem, saunu pro děti, zahradu 
v přírodním stylu. Jako doplňkové aktivity nabízíme výtvarný kroužek, envi-
ronmentální výchovu - např. péče o zvířata v teráriu a ryby v akváriu, pěvecký 
sboreček, prevenci poruch řeči, kurzy plavání, sportovní, lyžařskou školičku, účast 
na projektech Bezpečná školka,  Saunováčci, Zdravá pětka a Mrkvička, společné 
akce s rodiči - vystoupení dětí, výtvarné dílny, výlety atd. atd. - více na webových 
stránkách školy.
Ve Staré Pace dne 13. 3. 2018                                 Lenka Typltová, ředitelka MŠ
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Všichni se těšíme na to, až chladné a větrné počasí vystřídají sluncem zalité teplé dny. My v Beruškách si ale ze studeného počasí 
nic neděláme a lákáme jaro nejen písničkami, ale i našimi pokusy s veselými barvami. A protože je právě období před Velikonoci, 
rozhodli jsme se vytvořit netradiční barevná velikonoční vajíčka. Práce s pěnou a barevnou tuší děti velice bavila, a navíc se jim 
podařilo vyzdobit třídu krásnými výtvory.
K jaru také patří klíčení semínek, a tak jsme se rozhodli pro malý experiment, a to vytvoření vlhké a teplé postýlky pro své fazo-
lové semínko a pak pozorování, jestli se nám podaří, aby semínko ožilo a vyklíčilo. Umístění na okně dodalo semínkům teplo a 
světlo, a tak děti mohly brzy nadšeně sledovat svá naklíčená fazolová semínka. Později si každý svoje semínko zasadí do zeminy 
a budeme pečovat o zelené rostlinky.
                                                                                 Jitka Bajerová a Eva Zahradníková

Vítání jara v Beruškách

S E N I O Ř I

V rámci projektu Rozvoj regionálního 
partnerství v sociální oblasti na území 
obcí Královéhradeckého kraje, do kte-
rého se město Nová Paka zapojilo, se 
uskuteční v období měsíců březen 2018 
a duben 2018 průzkum potřeb osob pe-
čujících o seniory. Cílem tohoto průzku-
mu je zmapovat potřeby osob pečujících, 

Město provádí průzkum potřeb osob pečujících o seniory
zejména v oblasti odlehčovacích služeb, 
případně tísňové péče.
Vážení občané, pokud pečujete o blízkou 
osobu, seniora a měli byste zájem zapojit 
se do toho průzkumu, kontaktujte pro-
sím níže uvedené osoby. Vaše informace 
pro kvalitní výstup z průzkumu jsou vel-
mi cenné. Vaše podněty budou zdrojem 

pro nastavení dostatečné podpory pro 
Vás, kteří o seniory pečujete. 

Kontaktní osoby: 
Mgr. Jana Vrbová - tel.: 493 760 158,  e-
mail:  vrbova@munovapaka.cz
Žaneta Zlatníková, DiS. - tel.: 493 760 
157, e-mail: zlatnikova@munovapaka.cz 

Nová Paka byla již po šesté hostitelem 
Zimních sportovních her seniorů Krá-
lovéhradeckého kraje. Zimní hry se 
uskutečnily ve čtvrtek 15. února 2018 
ve sportovním areálu Máchovka. Pořa-
datelské funkce se jako v minulosti ujala 
osvědčená místní organizace Svazu seni-
orů Nová Paka.
Při slavnostním zahájení na ploše zim-
ního stadionu se sešly téměř dvě stovky 
sportovců seniorského věku z celého 
našeho kraje. Na úvodní slovo předsedy 
místní organizace Bohumíra Hamáč-
ka navázal zástupce krajského vedení 
Ing. Jaroslav Groh a svou návštěvou nás 
poctil i viceprezident seniorů české re-
publiky Ing. Mgr. Petr Trojan. Dále byli 
přítomni místostarostka Staré Paky Věra 
Hlostová, zastupitel Nové Paky Franti-
šek Škvařil, místostarosta našeho města 
Milan Pospíšil a vedoucí odboru školství 
a tělovýchovy Mgr. Bohuslav Benč. Tra-
dičně nechyběl ani maskot zimních her 
Krakonoš - Jarda Nypl.
Soutěže probíhaly v pěti disciplínách. 
Ryze zimní byl slalom a běh na lyžích, 
které doplňovala dovednostní soutěž ve 
střelbě na hokejovou branku, a mimo 
areál probíhalo klání v bowlingu a sou-
těžícím byla představena loni rekon-
struovaná kuželna, kde probíhala soutěž 
kuželkářů. Ženské i mužské soutěže měly 
tradičně dělení do dvou kategorií, a to do 
70 let a nad 70 let.
S velkým potěšením musím konstatovat, 

Senioři v zimním sportovním zápolení
že kromě běhu na lyžích žen do 70 let a 
slalomu žen nad 70let zvítězili zástupci 
naší regionální organizace. V kategorii 
do 70 let projeli nejrychleji mezi branka-
mi ve slalomu Marie Suchardová a staro-

pačák Vláďa Pospíšil, běh v této kategorii 
ovládl Zdeněk Plecháč. V kategorii nad 
70let byl nejrychlejší další člen staropac-
kého lyžařského oddílu Láďa Frýba před 
Jirkou Jakoubě a Jirkou Antošem. Závod 
v běhu na lyžích nad 70 let zastihl v nej-
lepší formě Evu Šormovou a Milana Po-
spíšila v nejlepším čase toho dne. 
Za zmínku stojí start nejstaršího účast-

níka zimních her jednadevadesátiletého 
Jiřího Soukupa z Hradce Králové.
I v dalších disciplínách byli úspěšní no-
vopačtí senioři. Ve střelbě na branku 
zvítězil Jirka Antoš před nestorem Jar-

dou Barešem. Stejnou soutěž žen ovládla 
naše Lída Víznerová. I tady jsme získali 
druhé a třetí místo, o které se postaraly 
staropacké Tonička Hamáčková a Eva 
Nyplová. Tonda Pravý zabodoval třetím 
místem v kuželkách, Pepa Jakl byl stříbr-
ný na bowlingové dráze. Velkou radost 
nám udělala prvním místem v bowlin-
gové soutěži žen paní Hana Smutná. To 
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Ú S T Í

Rok utekl jako voda a Sbor dobrovolných 
hasičů z Ústí opět druhou březnovou ne-
děli pořádal tradiční hasičský bál a dět-
ský karneval v místním kulturním domě. 
V půl druhé začínal karneval. Dětí přišlo 
kolem pětadvaceti. Soutěží bylo opět při-
praveno mnoho a cen také. Děti soutěži-
ly, tančily, bavily se, vyhrávaly a užívaly si 
odpoledne stejně jako my. Karneval jsme 
končit nechtěli a děti evidentně také ne, 
ale bohužel nás tlačil čas, a tak jsme byli 
nuceni po půl páté začít uklízet a připra-
vovat na večer.
První hosté přišli do KD kolem půl osmé. 
Bohužel se projevila chřipková epidemie, 
ale i tak bylo hostů hodně. K tanci a po-
slechu hrála opět kapela Grepp Music, 
která tradičně podala výborný výkon, 
soudě podle parketu, kde to takřka celý 
večer žilo. O půlnoci přišla tradiční tom-
bola, která byla opět velmi bohatá. Po 
tombole to opět kapela rozjela a bylo 
znát, že si hosté užívají jedinou kulturní 
akci, která se v Ústí koná. Bál končil tra-
dičně v časných ranních hodinách. 
Na závěr můžeme obě akce shrnout 
jako úspěšné. Rád bych poděkoval všem 

je výčet úspěchů seniorů našeho no-
vopackého regionu. Uznání a pochvalu 
však zaslouží všichni účastníci, kteří se 
odhodlali postavit na start jakékoliv dis-
ciplíny sportovních her.
To nejhlavnější čekalo na soutěžící při 
odpoledním vyhlašování výsledků. Za-
plněné pódium před restaurací Hokejka 
přivítalo hejtmana našeho kraje PhDr. 
Jiřího Štěpána, který postupně dekoroval 
nejlepší ve všech disciplínách. Organizá-
toři sportovních her vysoce ocenili pří-
tomnost Jiřího Štěpána, který nad letoš-
ním ročníkem převzal záštitu. 
Ocenění a obdiv patří i organizačnímu 
týmu v čele s nestárnoucím a obdivuhod-
ně pracovitým Bohoušem Hamáčkem. 
Všichni rozhodčí a organizátoři zaslu-
hují velké poděkování a pochvalu. Podě-
kování patří i šéfovi sportovního areálu 
Máchovka Bohouši Šmikovi, který i přes 
problémy se strojovým vybavením při-
pravil vzorně sjezdovku, běžecké tratě a 
ledovou plochu. Zároveň děkujeme i za 
umožnění soutěží v bowlingu a kužel-
kách. 

Šesté zimní sportovní hry seniorů dů-
stojně skončily. Ať žijí hry sedmé.

Milan Pospíšil

sponzorům, všem, kdo se na pořádání 
obou akcí podíleli, a samozřejmě všem 
hostům, kteří i přes špatné počasí a ka-
tastrofální stav jediné přístupové cesty 

Tradiční hasičský bál a dětský karneval v Ústí
ke KD přišli a podpořili nás. Budeme se 
příští rok, pokud to situace dovolí, těšit 
na shledanou.

Za SDH Ústí Martin Matouš
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Tak už máme zase jeden vydařený maš-
karní bál za sebou.
Návštěvník nezasvěcený do zdejších 
poměrů by se mohl domnívat, že je na 
nějakém brazilském karnevalu v Riu de 
Janeiru. Ihned na začátku bálu se taneční 
parket rozzářil pestrobarevnou paletou 
načechraného peří, jež zdobilo zdejší 
„krasavice“ ale i „krasavce“. Nechyběli ani 
zástupci lidojedů jednoho nejmenované-
ho kmene z černé Afriky. Černou barvu 
měla i živá domina, jejichž hráči před-
váděli tuto stolní hru přímo na parketu.
Největšího úspěchu však dosáhla česká 
dvojnásobná olympijská vítězka v obřím 
slalomu a ve snowboardu Ester LEDEC-
KÁ. Zastínila tak i zahraniční státní ná-
vštěvu amerického prezidenta Donalda
TRUMPA, který v rámci své cesty po 
zemích Evropy navštívil také Roškopov. 

RO ŠKOPOV

Tam se setkal s naší nejúspěšnější olym-
pioničkou a setrval s ní v přátelském roz-
hovoru.
Dobrou odezvu u publika i odborné po-
roty měla maska „Staropacká bouda“, v 
podání jedné košťálovské skupiny.
Dobře zabodoval i populární Andrej BA-
BIŠ, se svými Čapím hnízdem, v němž 
se mu zatím vylíhla dvě malá čápátka. 
A protože hnízda byla dvě, tak měl hned 
celou čapí rodinku. Na parketu dovádě-
ly také dvě Kecky z televizní reklamy. V 
nich by se dobře chodilo po lese i sedmi 
trpaslíkům, při sbírání hub - jedlých i ne-
jedlých. Po sedmi trpaslících pošilhávala 
i Červená Karkulka, která nesla v košíku 
něco dobrého pro babičku k narozeni-
nám. Šel s ní ale veliký a zlý vlk, takže 
se Karkulka nemohla od něho ani hnout. 
Za nimi pěkně cupitaly čtyři lištičky, 

avšak chyběl jim Budulínek. Zanedlouho 
je ale dohonili Šmoula se Šmoulinkou, 
a tak bylo veselo. A aby bylo všem ještě 
veseleji, přispěchali ještě Minnie a Mic-
key Mouse z kreslených filmů od Walta 
Disneye. Dostavil se i lékař s MÁMO-
GRAFEM, dva muffiny a nějaká ta čaro-
dějnice.
Naspěch však měli zdejší soukromí ze-
mědělci s úklidem sena.
Zato mafiánům v nažehlených oblecích a 
v bílých kloboučcích to bylo úplně šuma-
fuk. Různých pěkných masek však bylo 
ještě mnohem a mnohem víc.
K tanci i poslechu na bále hrála trutnov-
ská kapela SANSABAND. Půlnoční pře-
stávka pak byla vyplněna losováním
velice hodnotných cen, které do tomboly 
již tradičně věnovali naši sponzoři.

Bohuslav Nýdrle, kronikář OL

XVII. LYŽAŘSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – 2018

Ještě společné foto brazilského karnevalu a taneční rej může začít. Foto: Bohuslav Nýdrle

Vampírka, čarodej-
nice a pirátka. To je 

ale skvadra, až 
z nich jde strach.

Foto: 
Bohuslav Nýdrle

Kecky nenápadně po-
kukují, kterou z masek 
by oslovily se svou 
reklamní nabídkou.
Foto: Bohuslav Nýdrle

Červená Karkulka se zlým vlkem zatím marně 
hledají svoji babičku. Foto: Zdenek Hradecký
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S POR T

O víkendu 17. a 18. 2. 2018 uspořádal Oddíl lyžování při TJ Sokol Stará Paka tradiční Přejezd Jizerských hor a Krkonoš. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o jubilejní 40. ročník, byla trasa naplánovaná tak, aby se co nejvíce podobala trase 1. ročníku z roku 1979.
Přejezd jsme tedy dle tradice odstartovali v Bedřichově. Začátek trasy jsme ale oproti 1. ročníku z důvodu probíhajících závodů 
souvisejících s Jizerskou padesátkou protáhli jinudy.
V sobotu 17. 2. 2018 ráno v 6:25 hodin se na staropackém nádraží sešlo 10 natěšených skijáků a v 6:31 hodin jsme odjeli vláčkem 
do Liberce. Tam jsme dle jízdního řádu opravdu dorazili v 7:56 hodin. Rychle jsme přeběhli na autobusové nádraží a ze stanoviště 
19 odjeli v 8:10 hodin do Bedřichova. U stadionu jsme ještě chvilku počkali na dva zbývající účastníky zájezdu a překvapivě také 
na jednu čtyřnohou fenku.

I. etapa - sobota 17. 2. 2018 - 
40,5 km
Jak jsem již psal výše, startovali jsme 
v Bedřichově (0 km). Trasa 1. ročníku 
vedla ze stadionu na Novou Louku, přes 
Kristiánov na Knajpu a tak dál... My jsme 
vyrazili kousek po silnici směrem ke 
Královce a vystoupali na turistické roz-
cestí Bedřichov - Háj (0,5 km). Zde jsme 
nazuli ski a vyrazili do stopy. Na dalším 
rozcestí Valešovka (1,3 km) jsme bohužel
odbočili doprava a mírně stoupali. Tím 
jsme se dostali mimo plánovanou trasu, 
což jsme v té době netušili. Tímto stou-
páním lesem jsme se dostali až na louku 
mezi rozhlednou Královkou a Prezident-
skou chatou (2,1 km). Trochu jsme se 
rozkoukali, kde to vlastně jsme, a vyrazili
hřebenem po Jizerské magistrále a sjeli k 
rozcestí Štumpeho kámen (4,4 km). Tím 
jsme se dostali na původně plánovanou 
stopu a pokračovali dále po trase: hráz 
přehrady Josefův Důl (5,9 km), Hluboký 

40. ročník LYŽAŘSKÉHO PŘEJEZDU JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

Na společné fotografii u stadionu v Bedřichově nás tedy bylo 12 lyžníků: Pavel „Berry“ Hakl, Šárka Haklová, Pavel Pilař, Petr Vancl, 
Tomáš Plíšek, Michal Fišera, Petr Hnízdo, Radek Fišera, Radim Karel, Aleš Janda, Jirka Šulc a fotící Vašek Šeps.

potok (7,1 km), Kristiánovská cesta (9,7 
km). Zde jsme se dostali na Jizerskou 
magistrálu a tím jsme vstoupili do his-
torické stopy prvního ročníku. Odbočili 
jsme doprava a stoupali k rozcestí Roz-
mezí (11,4 km). Nejdelší stoupání prv-
ního dne Přejezdu jsme měli za sebou a 
pokračovali mírným sjezdem na Čihadla 
(12,7 km) a po rovince na Knajpu (13,4 
km). Tuto hospůdku jsme nemohli mi-
nout bez povšimnutí, a tak jsme zašli do-
vnitř na sváču a doušek zrzavé vody.
Po občerstvení jsme dle plánu objeli horu 
Jizeru zleva a prudkým sjezdem klesli ke
Smědavě (16,4 km) a dále pokračova-
li stoupáním k Bufetu (17,9 km). Zde 
se další občerstvení nekonalo. Tak jsme 
chvilku počkali, abychom se dali dohro-
mady, odbočili doprava a po Promenád-
ní cestě přes Bunkr (21,8 km) dojeli na 
Mořinu (23,4 km). U Bunkru jsme ještě 
byli svědky jedné trachtace. Na tomto 
rozcestí jsme se potkali s Yettim z Ras-

penavy, který jezdí po Jizerkách na běž-
kách do půl těla v krátkých kalhotách, 
v ponožkách a v rukavicích. Ale vraťme 
se zpět na Mořinu na 23. kilometr. Zde 
jsme byli za polovinou trasy, tak jsme 
vnikli do Hospody na Jizerce na oběd a 
trochu těch zrzavých tekutin.
Občerstvení a odpočatí jsme opustili vy-
hřátou hospodu a vyjeli do druhé polovi-
ny dnešního Přejezdu. Na Pralouce (23,7 
km) na tradičním místě před sjezdem 
jsme nezapomněli odměnit Ducha hor a 
požádat ho, „aby nám i nadále přízeň za-
chovati ráčil“. Pak nás čekal krásný sed-
mikilometrový sjezd Martinským údo-
lím kolem Jizerského viaduktu (29 km) k 
mostu přes Jizeru (30,5 km). Přešli jsme 
most do Krakonošova a po červené tu-
ristické cestě vystoupali k Harrachovské-
mu nádraží (31,7 km). Na nádraží jsme 
čekali na autobus do Harrachova, který 
nakonec nepřijel, protože píchnul. Další 
jel až za hodinu, tak jsme si objednali taxi 
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II. etapa - neděle 18. 2. 2018 
– 14,8 km

V neděli 18. 2. 2018 ráno se samozřejmě 
z vyhřáté boudy nikomu nechtělo. Plá-
novaný start do druhého dne přejezdu v 
9:00 hodin se nepodařilo dovršit. Do sto-
py jsme se po povinné společné fotografii 
dostali až po desáté hodině.
Hned na začátek nás čekalo náročné 1,1 
km dlouhé stoupání na rozcestí Ručičky 
(1,1 km). Dále jsme pokračovali dalším 
2,1 km dlouhým stoupáním až na Štum-
povku. Po včerejší noci a tříkilometro-
vém stoupání jsme byli tak „vyčerpaní“, 
že jsme nemohli odolat vyhřátému loká-
lu a museli jsme se potěšit zrzavou vo-
dou. Po nahřátí a doplnění tekutin jsme 
vyrazili vstříc nejnáročnějšímu stoupání 
dnešního dne do Kotelského sedla (4,3 
km). Následoval mírný přejezd na roz-
cestí U Růženčiny zahrádky (5,2 km) a 
pokračoval krátkým stoupáním na Ha-
rrachovy kameny (5,7 km). Tím jsme 
dosáhli nejvyššího bodu celého Přejezdu 
(1421. n. m.) a hned to oslavili ohnivou 
vodou z vlastních zásob.

Protože jsme byli opravdu nejvýš, tak 
další trasa až do Špindlerova Mlýna byla 
jen z kopce. Po rovince jsme dojeli na 
Vrbatovu boudu (6,6 km), posvačili z 
vlastních baťůžků, ohřáli se a nastoupili 
do závěrečného dlouhého sjezdu. Sjezd 
přes Horní Mísečky (11,2 km) do pláno-
vaného cíle v Bedřichově ve Špindlerově 
Mlýně (13,8 km) jsme si krásně užili.
Masarykova silnice i Vodovodní cesta 
byly krásně tvrdé, ale ne ledovaté a pěk-
ně to frčelo.
Pak už jsme jenom pěšky přešli na auto-
busové nádraží ve Špindlu (14,8 km).
Do autobusu jsme nastoupili bez čekání 
a odjeli do Nové Paky. Závěrečné zhod-
nocení celého přejezdu jsme uskutečnili 
v novopacké restauraci Baráček a pak se 
rozešli do svých domovů.
Závěrem bych chtěl poděkovat hlavně 
osazenstvu Staropacké boudy, jmenovitě 
Květě a Bohoušovi Nýdrlovým, Evě a Pe-
trovi Pakostovým a Zdeně Straňákové za 
zázemí na Staropacké boudě a pohoště-
ní, které pro nás připravili. Samozřejmě 
také všem lyžníkům, kteří se 40. ročníku 
přejezdu zúčastnili a podpořili naši tra-

a nechali se přes celý Harrachov dovézt 
až k hospodě Lesní zátiší (38,1 km).
Jelikož jsme to z Lesního zátiší na Staro-
packou boudu měli jen přes kopec, zašli 
jsme do lokálu na trochu krkavé vody a 
malinko jsme se tam zdrželi. Po občer-
stvení jsme vyrazili vpravo přes most do 

prudkého 1,1 km dlouhého stoupání a 
následně sjeli lesem na Staropackou bou-
du (40,5 km).
Na Staropacké boudě nás čekali naši ka-
marádi Květa a Bohouš Nýdrlovi, Zde-
na Straňáková, Eva a Petr Pakostovi. Ti 
pro nás připravili vyhřátou boudu a vý-

bornou polévku na zahřátí. Po přivítání 
všech 12 účastníků na Staropacké boudě 
organizátorem přejezdu Vaškem Šepsem 
a rozdání pamětních placek začalo hod-
nocení ujetých kilometrů a uplynulého 
dne, které se protáhlo do pozdních noč-
ních hodin.

diční akci. Pevně věřím, že se jim ujeté 
kilometry líbily a svojí účastí podpoří i 
další ročník v roce 2019.
S lyžařskými pozdravy 

„SKOL“ a „AŤ TO FRČÍ“ Václav Šeps
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Společné foto u Staropacké boudy před 
startem do druhého dne Přejezdu Jizer-
ských hor a Krkonoš 2018. 
Společně s námi se vyfotil i Bohouš Nýdrle 
(ročník 1938), zakládající člen a účastník 
prvního ročníku.
Foto: Bohuslav Nýdrle

Před Knajpou. Počasí nám zatím přeje.
Foto: Václav Šeps
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fotosloupek

Rodiče přibližují dětem svá povolání...

Školní karneval.

Vítání jara v Beruškách. K jaru také patří klíčení semínek. 

Maškarní bál - Čapí hnízda. Foto: Bohuslav Nýdrle

Předjaří ve Staré Pace.

Umístění na okně dodalo semínkům teplo a světlo.

Maškarní bál - Nejoblíbenější maskou se stala Staropacká bouda s roz-
cestníkem a ohništěm. Foto: Bohuslav Nýdrle


