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Činnost obce a jejích orgánů vycházela 
ze souhrnu volebních programů stran a 
hnutí, která mají zastoupení v zastupitel-
stvu obce. Tato činnost byla řešena na 25 
veřejných zasedáních. 
Již na začátku volebního období byla za-
stupiteli odsouhlasena tzv. výjezdní zase-
dání. To znamená, že jedno zasedání se 
uskutečnilo vždy ve Staré Pace, další v ně-
které místní části. Tento systém se velmi 
osvědčil v předcházejícím volebním ob-
dobí 2010 - 2014 zejména v účasti obča-
nů. Ve volebním obdo-
bí 2014 - 2018 se účast 
občanů na výjezdních 
zasedáních rapidně sní-
žila. Přesto občané z 
těchto místních částí 
mohou přímo sledovat 
práci svých zastupitelů 
a i přenos informací je 
daleko pružnější.
Volební programy 
všech volebních stran 
a sdružení, které se vo-
leb v roce 2014 zúčast-
nily, se lišily pouze v 
některých prioritách. 
Vzhledem k tomu, že 
česká ekonomika „šla-
pe“ možná už nad svoje možnosti, tak 
lze konstatovat, že se obci dařilo inves-
tovat, udržovat, opravovat a modernizo-
vat. Ve všech soutěžených zakázkách se 
přihlásil minimálně jeden uchazeč, který 
splnil kritéria k sepsání smlouvy o dílo, 
což nám umožnilo akce „dotáhnout“ do 
úspěšného konce nebo je alespoň začít. 

Jsou obce a města, kde se do veřejných 
soutěží nepřihlásí ani jeden uchazeč, a to 
třeba i opakovaně. Práce je v této době 
tolik, že si firmy mohou vybírat. To je 
realita. Ve stejné pozici jsou i projektanti 
v různých odvětvích. Také oni jsou „za-
hlceni“ zakázkami. Pro obec je následně 
složité na zamýšlený záměr projektanta 
sehnat, objednat a sepsat s ním smlou-
vu o dílo. Od této skutečnosti se odvíjí 
všechna zpoždění, se kterými nebylo 
před pár lety možno počítat.

Zde je výčet akcí realizovaných nebo za-
počatých v průběhu 4 let volebního ob-
dobí:
Rok 2015
Ještě za předchozího vedení obce, v roce 
2014, se započala největší dopravní stav-
ba desetiletí v naší obci, a to most přes 
Olešku v Ústí v rámci obnovy po povod-

ni z roku 2013. Most byl vystavěn za cel-
kovou částku 6 355 233,-Kč včetně DPH. 
Na stavbu obec obdržela 85% dotaci ve 
výši 5 401 948,-Kč od Ministerstva do-
pravy ČR a dílo bylo úspěšně zkolaudo-
váno 27. 8. 2015.
V tomto roce se také započala velká in-
frastrukturní stavba „Dokončení kanali-
zace v lokalitě Letná ve Staré Pace“. Cel-
kem bylo vystavěno 432 metrů splaškové 
kanalizace, které byly následně pronajaty 
vodárenské společnosti V.O.S. Jičín a.s., 

přeložena část vodovodního řadu, 
rekonstruována plynofikace (in-
vestor RWE GasNet), vystavěna 
také dešťová kanalizace a obnove-
ny asfaltbetonové povrchy. Akce 
si vyžádala finanční prostředky v 
celkové výši 10 700 421,-Kč včet-
ně DPH. Na dílčí část stavby jsme 
obdrželi dotaci od Královehradec-
kého kraje ve výši 1 234 576,-Kč.
Další úspěchem bylo vydání 
Územního plánu obce Stará Paka. 
Tento strategický dokument a jeho 
schválení Zastupitelstvem obce si 
vyžádal mnoho sil. Především lo-
kalita pod „Parkem Míru“ byla 
svárem různých opakovaných ve-
řejných projednání. V roce 2017 

byla na Obec Stará Paka podána žaloba 
ke Krajskému soudu v Hradci Králové na 
zneplatnění části územního plánu, právě 
kvůli oné ožehavé lokalitě v Zápřičnici. 
Soudní spor dopadl pro obec jako objed-
natele ÚP kladně a dál zůstává v kom-
pletní platnosti.
Provedena byla rekonstrukce střešního 

Zpráva o činnosti obce a zastupitelstva obce 
v uplynulém volebním období 2014 - 2018
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pláště roubené kulturní památky staré 
školy, místní knihovny v celkové hod-
notě 808 940,-Kč. Zde jsme obdrželi do-
taci od Ministerstva kultury ČR ve výši  
230 000,-Kč. 
V rámci zajištění svážení biologicky roz-
ložitelného odpadu byla za pomoci 90% 
dotace ve výši 667 113,-Kč ze Státního 
fondu životního prostředí pořízena tech-
nika v podobě kontejnerového přívěsu, 
kontejneru, štěpkovače a čelního nakla-
dače na obecní traktor. Zde tedy obec ze 
svého rozpočtu doplatila do celkových 
nákladů zbylou částku 74 124,-Kč. Ze 
stejného fondu bylo čerpáno ve formě 
dotace 141 835,-Kč na pořízení a distri-
buci 50 ks kompostérů pro použití na 
zahradách rodinných domů. Zde obec 
doplatila částku 14 415,-Kč.
V rámci areálu Mateřské školy Stará Paka 
byla taktéž na základě obdržení dotace 
ve výši 869 314,-Kč ze SFŽP a doplatku 
obce 96 590,-Kč realizována akce „Za-
hrada pohádkových skřítků“. Naše malá 
dítka zde nalezla nové dětské hřiště s 
herními prvky k jejich environmentální 
výchově.
V rámci plánu opravy cest byla provede-
na oprava povrchu místní cesty v Brdě za 
částku cca 280 000,-Kč.
Rok 2016
V tomto roce se také započala velká in-
frastrukturní stavba „Rozšíření kana-
lizace pod Hřebčínem ve Staré Pace“. 
Vystavěna byla splašková a dešťová ka-
nalizace a nová asfaltbetonová komu-
nikace, která byla opakovaně ničena 
půdní erozí a splavováním nezpevněné-
ho materiálu z povrchu. Akce si vyžá-
dala finanční prostředky v celkové výši  
5 799 560,-Kč včetně DPH. Na dílčí část 
stavby splaškové kanalizace jsme obdrželi 
dotaci od Královehradeckého kraje ve výši  
1 239 670,-Kč.
Proběhla výměna nevyhovujícího podlo-
ží a povrchu na malou kopanou v areá-
lu VSH Sokolák ve Staré Pace za částku  
750 626,-Kč.
Vodní nádrž v Brdě za kulturním domem 
byla opravena a odbahněna za částku  
240 462,-Kč.
Započala se rekonstrukce zapsané kul-
turní památky hřbitovní zdi u katolic-
kého hřbitova sv. Vavřince ve Staré Pace. 
První etapou byla rekonstrukce přístu-
pového schodiště, které bylo opraveno 
za částku 273 760,-Kč včetně DPH. Zde 
byla čerpána dotace ve výši 100 000,-Kč 
od Ministerstva kultury ČR v rámci ha-
varijního programu.
Pokračovalo se dále v rekonstrukci hřbi-
tovní zdi. V severní části hřbitova se zeď 
vychýlila o dalších cca 10 cm od svisli-
ce a hrozilo její zřícení včetně obnažení 
lidských ostatků a sesuv hrobových za-

řízení. Havárie byla vyřešena kompletní 
rekonstrukcí úseku za celkovou částku 
1 614 382,-Kč.
Zbudováno bylo nové veřejné osvětlení  
v ulici Jaromíra Brože za celkovou částku 
751 191,-Kč. Dále byla obecním elektri-
kářem panem Macháčkem vyměněna 
světla v Ústí za částku 323 116,-Kč.
Opraveny byly úseky zpevněných cest  
v ulici Anny Mlejnkové a Jaromíra Brože 
v součtu za 474 331,-Kč.
Vybudována byla dvě nová sběrná 
hnízda pro odpady, a to v ulici Letné a  
v Roškopově naproti mlýnu za celkovou 
částku v součtu za 276 303,-Kč.
Zastupitelstvo se také zabývalo snížením 
kuchyňských odpadů a zbytků z jídelen 
obou školských zařízení, tedy MŠ a ZŠ.  
K tomuto účelu byl zakoupen a insta-
lován za základní školu do vhodných 
prostor elektronický kompostér. V tom-
to směru byla obec průkopníkem. Toto 
zařízení za 338 800,-Kč je technologicky 
velmi moderní a školská zařízení a zá-
vodní jídelny v okolí o jeho koupi také 
uvažují. Výborně se o jeho provoz a 
údržbu stará personál kuchyně základní 
školy. 
Zpevněn byl také havarijní stav břehu 
Olešky v Roškopově při cestě k „Zuzán-
kom“, kde hrozilo zřícení účelové ko-
munikace do koryta toku. Náklady byly  
477 950,-Kč.
Rok 2017
V tomto roce se povedlo zrealizovat a 
dokončit „Varovný systém“ v rámci ome-
zování rizik povodní pro naši obec, sklá-
dající se z bezdrátového rozhlasu v celé 
obci, 2 ks hladinoměrů a srážkoměrů a 
digitálního povodňového plánu. Celý 
tento projekt obnášel náklady v celkové 
výši 3 798 184,-Kč a obec čerpala jako 
dotaci Ministerstva životního prostře-
dí ČR částku 2 658 728,76 Kč, což bylo  
70 % nákladů.
Rekonstruován byl chodník v úseku od 
odbočky k fotbalovému hřišti v ulici Re-
voluční až po odbočku do Podlevínské 
ulice ve Staré Pace.
Realizováno bylo hřiště pro volnočaso-
vé aktivity dětí s rodiči v ulici Jaromíra 
Brože za celkovou částku 1 151 823,-Kč. 
Na tuto akci jsme čerpali dotaci od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR ve výši  
400 000,-Kč. Pro doplnění prostranství 
vedle nového dětského hřiště bylo zastu-
piteli rozhodnuto o výstavbě workouto-
vého a parkourového hřiště pro mládež 
14+ a dospělé sportovce v celkové výši 
820 501,-Kč.
V rámci zlepšování podmínek pro spor-
tovce – tenisty a volejbalisty, byl vymě-
něn povrch antukového kurtu v areálu 
VSH Sokolák včetně podloží za povrch 
koberce z umělé trávy. Údržba antuko-

vého povrchu byla extrémně náročná a v 
čím dál častějších suchých měsících v létě 
se hřiště nedalo udržet v provozuschop-
ném stavu. Povrch koberce umělé trávy 
je takřka bezúdržbový.
Pokračovalo se v pracích na opravě hřbi-
tovní zdi. Akce je rozložena do dvou let. 
Převzata bude v roce 2018.
Celkovou rekonstrukcí prošel po-
mník padlým v Ústí za celkovou částku  
148 600,-Kč.
Opravovány byly také cesty a zpevněné 
povrchy v ulicích U Splavu, J. Brože a  
v Ústí „K Zákoutským“.
Rok 2018
Od 1. 1. 2018 Obec Stará Paka provozuje 
Poštu Partner jako smluvní partner Čes-
ké pošty s. p.
V březnu byla přivezena z firmy Komet 
Pečky modernizovaná cisterna jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Stará Paka za 
celkovou částku 727 770,- Kč.
V jarních měsících proběhla výměna 
oken v kulturním domě v Ústí za celko-
vou částku 133 356,-Kč.
V průběhu dubna byla realizována opra-
va dešťové kanalizace „Za Kanálem“ ve 
Staré Pace za částku 338 724,-Kč.
Odkoupen byl velký kompletně zasíťova-
ný pozemek určený dle územního plánu 
ke stavbě v lokalitě u lesa Záduš ve Staré 
Pace za 3 300 000,-Kč. Jedná se o plochu 
cca 0,85 ha. Budoucí zastupitelstvo může 
zvážit jeho upotřebení k případným roz-
vojovým stavbám.
V průběhu června byly započaty práce 
na akci „Rekonstrukce a přístavba ha-
sičské zbrojnice JSDH Stará Paka“. Práce 
probíhají, v současné době je hotovo ob-
vodové zdivo a položeny stropní panely. 
Celá akce bude na rozpočtu dle smlouvy 
o dílo vyžadovat částku 8 016 617,-Kč 
včetně DPH. Akce má být dle smlouvy 
dokončena nejpozději do 31. 10. 2019. 
Věříme, že sociální zázemí výjezdové 
jednotky hasičů bude pro její členy pří-
nosem a  společně s kulturním sálem 
bude celá přístavba sloužit staropackým 
spolkům a široké veřejnosti.
Na zakoupeném pozemku u Záduše a 
VSH Sokolák proběhly 2. 6. 2018 velmi 
zdařilé oslavy 660 let od první písemné 
zmínky o naší obci. Akce byla extrémně 
náročná, organizovalo ji 70 dobrovol-
níků. 660. narozeniny obce si vyžádaly 
náklady 241 530,-Kč. Děkuji organizáto-
rům za výborně odvedenou práci a ná-
vštěvníkům za báječnou atmosféru.
V prázdninových měsících byla realizo-
vána akce „Úprava místní komunikace 
ul. Komenského a doplnění parkovacích 
míst“ za celkovou částku 1 511 728,-Kč. 
Ke konci srpna bylo dokončeno dílo 
na opravě hřbitovní zdi u katolického 
kostela sv. Vavřince za celkovou částku  
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2 790 301,-Kč. Pokud nebudou nějaké 
komplikace při administraci zakázky, je 
zde přislíbena dotace z Ministerstva ze-
mědělství ČR ve výši 700 000,-Kč.
Dokončeno bylo také dílo na výměně 
svítidel v celé ulici Revoluční. Výložníky 
starých lamp byly zkorodované a v hava-
rijním stavu. Výměna vyjde obecní roz-
počet na 797 572,-Kč.
S vedením Masarykovy základní ško-
ly spolupracuje obec jako zřizovatel 
na úspěšném dokončení rekonstrukce 
učebny cizích jazyků včetně vybavení 
informačními technologiemi a zajištění 
bezbariérovosti budovy.
Obec Stará Paka spravuje 2 příspěvkové 
organizace, MŠ a ZŠ, kterým každoročně 
přispívá ze svého rozpočtu. Dále je při 
obci zřízen stavební úřad, kde jsou za-
městnáni dva pracovníci, spravuje také 
víceúčelové sportovní hřiště Sokolák a 
v obci funguje místní knihovna. Velká 
částka z obecního rozpočtu je každo-
ročně odčerpána na zimní údržbu, od-
padové hospodářství, veřejnou zeleň a 

veřejné osvětlení. Tady je třeba připome-
nout, že obec zaměstnává 3 pracovníky 
na celý pracovní úvazek a 1 na poloviční. 
K tomu, aby se vůbec všechny práce daly 
stihnout, disponuje obec dostatečnou 
technikou, která slouží ke vší spokoje-
nosti. Pro občany byla rozšířena možnost 
třídění biologicky rozložitelných odpa-
dů, distribuováno bylo v tomto období 
cca 300 ks domácích kompostérů. 
Kulturní život u nás funguje prostřednic-
tvím různých svazků a organizací. Těmto 
svazkům poskytuje obec dotace ze svého 
rozpočtu dle svých pravidel. Mimoto je v 
průběhu roku v naší knihovně nebo v za-
sedací síni obecního úřadu pořádáno vel-
ké množství přednášek a výstavek. Obec 
pořádá koncerty v kostele sv. Vavřince, 
pořádá také „Staropacký divadelní čer-
venec“, který obnáší 4 představení pro 
děti. Obnovila se tradice pořádání pouti 
k výročí svátku sv. Vavřince, akce jsou 
pojímány především jako koncerty vážné 
hudby s duchovní tématikou. 
Obec si plní svoje povinnosti v souladu 

se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v samo-
statné působnosti. V přenesené pak na 
úseku evidence obyvatel a vydávání roz-
hodnutí na pokácení dřevin. 
Tento výčet a přehled zahrnuje největší 
výdaje a investice obce. Spousta drob-
ných investic a činností je pečlivě vedena 
v účetních dokladech a následně kontro-
lována při přezkumech hospodaření au-
ditory krajského úřadu. 
Přes všechny tyto investice a široký roz-
sah činností zastupitelstva obce a obec-
ního úřadu je možné, že nebyly naplněny 
všechny představy a přání všech našich 
spoluobčanů. I tak se domnívám, že se 
toto zastupitelstvo může s hrdostí obrá-
tit zpět a zhodnotit kladně toto volební 
období.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na bezproblémovém chodu obce 
a obecního úřadu, touto cestou děkuji a 
zároveň přeji hodně zdraví, síly a úspě-
chů v nadcházejícím volebním období.

Josef Dlabola - starosta

1. Sdružení ODS a NK
Číslo  jméno počet hlasů
1. Dlabola Josef 156
2. Podzimek Antonín 116
3. Kohút Petr 87
4. Bark Eduard 94
5. Hylmarová Hana 156
6. Glos Ladislav 62
7. Krejčová Kateřina Mgr. 110
8. Stuchlík Jiří Mgr. 83
9. Vodička Pavel 62

2. KDU-ČSL
Číslo  jméno počet hlasů
1. Hykyšová Ivona Mgr.   53
2. Kriegelová Jana Mgr.   33
3. Kužel Josef   20
4. Podzimková Jana   56
5. Kuželová Marie   14
6. Ryba Stanislav   13

3. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Pech František   81
2. Zuzánková Andrea   43
3. Matouš Zbyněk   27
4. Mühl Jiří   53
5. Dočekalová Jana   67
6. Wolf Hynek   26
7. Sochorová Jitka   57
8. Tejchman Lubor   21
9. Šepsová Jana   39

4. TJ SOKOL STARÁ PAKA
Číslo  jméno počet hlasů
1. Herber Jan 166
2. Antoš Pavel Mgr. 203
3. Bil Jaroslav Ing. 123
4. Frýba Ladislav 120
5. Šeps Václav               101
6. Prokšová Agáta 112
7. Šolc Vojtěch 123
8. Řehák Luboš                 84
9. Bil Jan                 75

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 5. - 6. 10. 2018

Zpracoval: Josef Dlabola dne 8. 10. 2018

OBEC STARÁ PAKA – OKRSEK č. 1
Počet zapsaných voličů:     720    %
Počet vydaných obálek:     359 49,86
Počet odevzdaných obálek:    359  49,86
Počet platných hlasů 
ve volebním okrsku: 2 802

5. KSČM
Číslo  jméno počet hlasů
1. Suchardová Hana   19
2. Macháčková Věra   15
3. Kadavý Zdeněk 16
4. Sucharda Dominik 11
5. Vallo Jozef 7
6. Krejčí Petr 19
7. Fejfar Petr 39
8. Dlouhý Václav 9
9. Válek Štefan 31

OBEC STARÁ PAKA – OKRSEK č. 2
Počet zapsaných voličů:     478  %
Počet vydaných obálek:     268 56,07
Počet odevzdaných obálek:    268  56,07
Počet platných hlasů 
ve volebním okrsku:   2 186

1. Sdružení ODS a NK
Číslo  jméno počet hlasů
1. Dlabola Josef 147
2. Podzimek Antonín   73
3. Kohút Petr   30
4. Bark Eduard   29
5. Hylmarová Hana 124
6. Glos Ladislav   44
7. Krejčová Kateřina Mgr.   74
8. Stuchlík Jiří Mgr.   54
9. Vodička Pavel   34
2. KDU-ČSL
Číslo  jméno počet hlasů
1. Hykyšová Ivona Mgr.   53
2. Kriegelová Jana Mgr.   23
3. Kužel Josef   19
4. Podzimková Jana   66
5. Kuželová Marie   11
6. Ryba Stanislav   12
3. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Pech František   39
2. Zuzánková Andrea   26
3. Matouš Zbyněk   29
4. Mühl Jiří   24
5. Dočekalová Jana   49
6. Wolf Hynek   12
7. Sochorová Jitka   50
8. Tejchman Lubor     8
9. Šepsová Jana   22
4. TJ SOKOL STARÁ PAKA
Číslo  jméno počet hlasů
1. Herber Jan 121

2. Antoš Pavel Mgr. 173
3. Bil Jaroslav Ing.   92
4. Frýba Ladislav 101
5. Šeps Václav                 88
6. Prokšová Agáta   89
7. Šolc Vojtěch 110
8. Řehák Luboš                 76
9. Bil Jan                 54
5. KSČM
Číslo  jméno počet hlasů
1. Suchardová Hana   30
2. Macháčková Věra   34
3. Kadavý Zdeněk   24
4. Sucharda Dominik   18
5. Vallo Jozef                 16
6. Krejčí Petr   28
7. Fejfar Petr   30
8. Dlouhý Václav                 16
9. Válek Štefan                 34

OBEC STARÁ PAKA – OKRSEK č. 3
Počet zapsaných voličů:     179  %
Počet vydaných obálek:     106 59,22
Počet odevzdaných obálek:    106  59,22
Počet platných hlasů 
ve volebním okrsku:   837

1. Sdružení ODS a NK
Číslo  jméno počet hlasů
1. Dlabola Josef   42
2. Podzimek Antonín   24
3. Kohút Petr   15
4. Bark Eduard   15
5. Hylmarová Hana   28
6. Glos Ladislav   13
7. Krejčová Kateřina Mgr.   45
8. Stuchlík Jiří Mgr.   30
9. Vodička Pavel   16

2. KDU-ČSL
Číslo  jméno počet hlasů
1. Hykyšová Ivona Mgr.   16
2. Kriegelová Jana Mgr.   10
3. Kužel Josef     7
4. Podzimková Jana   18
5. Kuželová Marie     9
6. Ryba Stanislav     5
3. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Pech František   18
2. Zuzánková Andrea   43
3. Matouš Zbyněk   19
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Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
3. Sdružení ODS a NK pořadí na HL  počet hlasů
1. Josef Dlabola  1.  441
2. Hana Hylmarová  5.  374
3. Mgr. Kateřina Krejčová  7.  283

3. SDH  pořadí na HL   počet hlasů
1. Jana Dočekalová  5.  169
2. Jitka Sochorová  7.  197
4. TJ Sokol Stará Paka  pořadí na HL   počet hlasů
1. Mgr. Pavel Antoš  2.  472
2. Jan Herber  1.  317
3. Ing. Jaroslav Bil 3.  242
5. KSČM pořadí na HL   počet hlasů
1. Petr Fejfar  7.  128

4. Mühl Jiří   28
5. Dočekalová Jana   21
6. Wolf Hynek   13
7. Sochorová Jitka   48
8. Tejchman Lubor   20
9. Šepsová Jana   15
4. TJ SOKOL STARÁ PAKA
Číslo  jméno počet hlasů
1. Herber Jan   17
2. Antoš Pavel Mgr   44
3. Bil Jaroslav Ing.   16
4. Frýba Ladislav   19
5. Šeps Václav                 10
6. Prokšová Agáta   11
7. Šolc Vojtěch   13
8. Řehák Luboš                 21
9. Bil Jan                   6
5. KSČM
Číslo  jméno počet hlasů
1. Suchardová Hana   34
2. Macháčková Věra   13
3. Kadavý Zdeněk   17
4. Sucharda Dominik   15
5. Vallo Jozef                 10
6. Krejčí Petr   36
7. Fejfar Petr   19
8. Dlouhý Václav                   9
9. Válek Štefan                   9

OBEC STARÁ PAKA – OKRSEK č. 4
Počet zapsaných voličů:     135  %
Počet vydaných obálek:     77 57,04
Počet odevzdaných obálek:    77  57,04
Počet platných hlasů 
ve volebním okrsku:   588

1. Sdružení ODS a NK
Číslo  jméno počet hlasů
1. Dlabola Josef   51
2. Podzimek Antonín   18
3. Kohút Petr   15
4. Bark Eduard   17
5. Hylmarová Hana   43
6. Glos Ladislav   14
7. Krejčová Kateřina Mgr.   36
8. Stuchlík Jiří Mgr.   32
9. Vodička Pavel   15

2. KDU-ČSL
Číslo  jméno počet hlasů
1. Hykyšová Ivona Mgr.     8
2. Kriegelová Jana Mgr.     6
3. Kužel Josef     5
4. Podzimková Jana     9
5. Kuželová Marie     5
6. Ryba Stanislav     2

3. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Pech František     2
2. Zuzánková Andrea   19
3. Matouš Zbyněk   32
4. Mühl Jiří     6
5. Dočekalová Jana   16
6. Wolf Hynek     3
7. Sochorová Jitka   27
8. Tejchman Lubor   23
9. Šepsová Jana     2

4. TJ SOKOL STARÁ PAKA
Číslo  jméno počet hlasů
1. Herber Jan     3
2. Antoš Pavel Mgr.   36
3. Bil Jaroslav Ing.     6
4. Frýba Ladislav   15
5. Šeps Václav                   0
6. Prokšová Agáta     7
7. Šolc Vojtěch     5
8. Řehák Luboš                   8
9. Bil Jan 2

5. KSČM
Číslo  jméno počet hlasů
1. Suchardová Hana   16
2. Macháčková Věra     4
3. Kadavý Zdeněk   23
4. Sucharda Dominik     4
5. Vallo Jozef                   2
6. Krejčí Petr     5
7. Fejfar Petr   33
8. Dlouhý Václav                   2
9. Válek Štefan                 11

1. Sdružení ODS a NK
Číslo  jméno počet hlasů
1. Dlabola Josef   45
2. Podzimek Antonín   33
3. Kohút Petr   17
4. Bark Eduard   15
5. Hylmarová Hana   23
6. Glos Ladislav   17
7. Krejčová Kateřina Mgr.   18
8. Stuchlík Jiří Mgr.   15
9. Vodička Pavel   14
2. KDU-ČSL
Číslo  jméno počet hlasů
1. Hykyšová Ivona Mgr.   23
2. Kriegelová Jana Mgr.     9
3. Kužel Josef     7
4. Podzimková Jana   30
5. Kuželová Marie   10
6. Ryba Stanislav     9
3. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Pech František   25
2. Zuzánková Andrea   19
3. Matouš Zbyněk   14
4. Mühl Jiří   55
5. Dočekalová Jana   16
6. Wolf Hynek   43
7. Sochorová Jitka   15
8. Tejchman Lubor   13
9. Šepsová Jana   10
4. TJ SOKOL STARÁ PAKA
Číslo  jméno počet hlasů
1. Herber Jan   10
2. Antoš Pavel Mgr.   16
3. Bil Jaroslav Ing.     5
4. Frýba Ladislav     6
5. Šeps Václav                   4
6. Prokšová Agáta     3
7. Šolc Vojtěch     7
8. Řehák Luboš                   4
9. Bil Jan                   3
5. KSČM
Číslo  jméno počet hlasů
1. Suchardová Hana     7
2. Macháčková Věra     5
3. Kadavý Zdeněk     6
4. Sucharda Dominik     5
5. Vallo Jozef                   5
6. Krejčí Petr     4
7. Fejfar Petr     7
8. Dlouhý Václav                   3
9. Válek Štefan                   5

OBEC STARÁ PAKA – OKRSEK č. 5
Počet zapsaných voličů:     150  %
Počet vydaných obálek:     78 52,00
Počet odevzdaných obálek:    78  52,00
Počet platných hlasů 
ve volebním okrsku:   600

1. Sdružení ODS a NK
Číslo  jméno počet hlasů
1. Dlabola Josef 441
2. Podzimek Antonín 264
3. Kohút Petr 164
4. Bark Eduard 170

OBEC STARÁ PAKA CELKEM
Počet zapsaných voličů:     1662  %
Počet vydaných obálek:    888 53,43
Počet odevzdaných obálek:  888  53,43
Počet platných hlasů 
ve volebním okrsku:   7013

5. Hylmarová Hana 374
6. Glos Ladislav 150
7. Krejčová Kateřina Mgr. 283
8. Stuchlík Jiří Mgr. 214
9. Vodička Pavel 141

2. KDU-ČSL
Číslo  jméno počet hlasů
1. Hykyšová Ivona Mgr. 153
2. Kriegelová Jana Mgr.   81
3. Kužel Josef   58
4. Podzimková Jana 179
5. Kuželová Marie   49
6. Ryba Stanislav   41

3. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Pech František 165
2. Zuzánková Andrea 150
3. Matouš Zbyněk 121
4. Mühl Jiří 166
5. Dočekalová Jana 169
6. Wolf Hynek   97
7. Sochorová Jitka 197
8. Tejchman Lubor   85
9. Šepsová Jana   88

4. SDH
Číslo  jméno počet hlasů
1. Herber Jan 317
2. Antoš Pavel Mgr. 472
3. Bil Jaroslav Ing. 242
4. Frýba Ladislav 261
5. Šeps Václav               203
6. Prokšová Agáta 222
7. Šolc Vojtěch 258
8. Řehák Luboš               193
9. Bil Jan               140

5. KSČM
Číslo  jméno počet hlasů
1. Suchardová Hana 106
2. Macháčková Věra   71
3. Kadavý Zdeněk   86
4. Sucharda Dominik   53
5. Vallo Jozef                 40
6. Krejčí Petr   92
7. Fejfar Petr 128
8. Dlouhý Václav                 39
9. Válek Štefan                 90

Zpracoval: Josef Dlabola dne 8. 10. 2018



5Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 23. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

obce Stará Paka, konaného dne 21. 6. 2018 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Brdě

Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 23. veřejného zasedá-

ní Zastupitelstva obce zúžený v bodě 12) 
Smlouvy o podbody písm. d/ a e/, roz-
šířený v tomtéž bodě o podbod písm. s/ 
smlouva o dílo – obec x Nadoz – oprava 
asfaltového povrchu u č. p. 183 ve Staré 
Pace, o podbod písm. t/ smlouva o bu-
doucí smlouvě – Martin Jebavý x obec a 
o podbod písm. u/ smlouva o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu KHK a rozšířený v 
bodě 16) Různé o podbod písm. b/ roz-
sudek Krajského soudu o zrušení části 
opatření obecné povahy ÚPO.  

2) schvaluje ověřovatele zápisu z 23. veřejné-
ho zasedání pana Ing. Pavla Červeného. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení  
Hana Hylmarová a Ladislav Frýba.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 22. 
veřejného zasedání zastupitelstva Obce 
Stará Paka. 

5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce Sta-
rá Paka k 31. 5. 2018.

6) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 obce 
Stará Paka pro rok 2018.

Zodpovídá: hlavní účetní. Termín: průběžně
7) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 

obce Stará Paka na léta 2019 - 2021.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) bere na vědomí podání žádosti MŠ Stará 

Paka prostřednictvím ředitelky paní Len-
ky Typltové v rámci projektu Šablony II.

9) bere na vědomí podání žádosti MZŠ Stará 
Paka prostřednictvím ředitele Mgr. Pavla 
Antoše v rámci projektu Šablony II.

10) schvaluje prodej pozemků p. č. 802, 4101 
m2, trvalý travní porost, p. č. 803/1, 1087 
m2, trvalý travní porost a p. č. 804, 1507 
m2, ostatní plocha/jiná plocha, vše v  
k. ú. Stará Paka panu Eduardovi Barkovi 
za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
11) schvaluje prodej pozemku p. č. 11, 33 

m2, trvalý travní porost, k. ú. Stará Paka, 
manželům Janě a Miroslavovi Dočekalo-
vým za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
12) schvaluje prodej části pozemku p. č. 

907/1, cca 250 m2, trvalý travní porost, k. 
ú. Stará Paka, manželům Janě a Pavlovi 
Kubalíkovým za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
13) schvaluje záměr obce Stará Paka prodat 

pozemky parc. č. 26/1, 177 m2, ostatní 
plocha/neplodná půda, parc. č. 27/1, 582 
m2, ostatní plocha/neplodná půda, parc. 
č. st. 94, 96 m2, zastavěná plocha a nádvo-
ří a budovu občanské vybavenosti (hasič-
ské zbrojnice) ležící na pozemku parc. č. 
94, vše v k. ú. Ústí u Staré Paky, jako sou-
bor nemovitostí nejvýhodnější nabídce.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
14) schvaluje dohodu o ukončení smlouvy 

o dílo k akci „Vodovodní přípojka pro 
objekt SDH na st. p. č. 94 v Ústí u Staré 
Paky“ mezi obcí Stará Paka a firmou NA-
DOZ, s.r.o.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně

15) schvaluje dohodu o užívání kamerového 
systému mezi obcí Stará Paka a Českou 
republikou – Krajským ředitelstvím poli-
cie Královehradeckého kraje.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu o dílo na vybudování 

1. etapy obecního kamerového systému s 
názvem „Zabezpečení ul. Tovární“ mezi 
obcí Stará Paka a firmou Pavel Bárta – 
BASE Alarm za celkovou částku 259 666,- 
Kč včetně DPH.

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

Paka a firmou Michal Salay na výměnu 
plynového kotle a úpravu otopné sousta-
vy v bytě Hybnerových v č. p. 183 ve Staré 
Pace v celkové částce 74 980,-Kč včetně 
DPH.

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

Paka a firmou F-Road s.r.o. na opravu vý-
tluků ve zpevněných površích místních a 
účelových komunikací na území obce za 
celkovou částku 93 000,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce 

mezi Správou silnic Královehradecké-
ho kraje a obcí Stará Paka na pozemko-
vé parcely č. 1391/2, 1391/3, 1391/1 a 
1385/1 v k. ú. Stará Paka a pozemkové 
parcely č. 793/33, 794/35, 794/3, 794/15, 
794/23, 794/22 a 794/19 v k. ú. Roškopov, 
jichž se týká budoucí stavba pod názvem 
akce „Stará Paka – chodník podél silnice 
II/284 + veřejné osvětlení“.

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

rá Paka a firmou Karel Kobr na realizaci 
opravy účelové komunikace na pozemku 
parc. č. 670/1 v k. ú. Brdo za celkovou 
částku 113 740,-Kč včetně DPH.

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

Paka a firmou NADOZ, s.r.o. na realiza-
ci opravy zpevněné plochy u KD Brdo 
podbetonovanou zámkovou dlažbou na 
pozemku parc. č. 670/1 a st. p. č. 10 v k. 
ú. Brdo za celkovou částku 169 421,-Kč 
včetně DPH.

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

Paka a firmou NADOZ, s.r.o. na realiza-
ci úpravy terénu dětského hřiště v ul. J. 
Brože a odvodnění přístupové cesty z ul. 
Jaromíra Brože ve Staré Pace za celkovou 
částku 201 640,-Kč včetně DPH.

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

Paka a firmou NADOZ, s.r.o. na realizaci 
lávky přes říčku Rokytku v ul. U Továrny 
ve Staré Pace za celkovou částku 199 945,- 
Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
24) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí St. 

Paka a fy NADOZ, s.r.o. na realizaci opra-
vy části účel. komun. ul. Za Horama na 
pozemku parc. č. 1337/1 v k. ú. St. Paka za 
celkovou částku 93 022,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
25) 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 kabelového 
vedení NN v pozemku p. č. 120/3 a st. 
2016 v k. ú. Stará Paka pro BD č. p. 185 
za jednorázovou budoucí úplatu ve výši  
10 000,-Kč bez DPH. Smlouva o právu 
provést stavbu se uzavírá pro potřeby sta-
vebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje smlouvu příkazní mezi obcí 

Stará Paka a Ing. Markem Tůmou o výko-
nu činnosti technického dozoru investora 
ke stavbě a akci „Rekonstrukce a přístav-
ba hasičské zbrojnice JSDH Stará Paka“.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
27) schvaluje servisní smlouvu mezi firmou 

ZAMA s.r.o. a obcí Stará Paka na posky-
tování služeb v oblasti informačních tech-
nologií.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
28) schvaluje smlouvu o spoluúčasti na finan-

cování sociální služby mezi Městem Nová 
Paka a obcí Stará Paka na poskytnutí pří-
spěvků určených na financování výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb v Domově pro seniory v Nové 
Pace pro klienty paní Vlastu Dytrycho-
vou, Zdenku Macháčkovou a paní Věru 
Mojžíšovou ve výši 20 000,-Kč za každý 
započatý rok pobytu v zařízení.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
29) schvaluje smlouvu darovací mezi obcí 

Stará Paka jako dárcem a Petrou Buři-
čovou, jako zákonným zástupcem ob-
darovaného tělesně postiženého syna 
Jaroslava Tomeše, na poskytnutí daru ve 
výši 15 000,-Kč, který se skládá z částky 
13 457,-Kč - dobrovolné vstupné na akci 
660 let Staré Paky a částky 1 543,-Kč - z 
rozpočtu obce Stará Paka, jako příspěvku 
na zakoupení elektrotříkolky pro zajištění 
jeho mobility.

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

zřízení služebnosti inženýrské sítě, sou-
hlas se zřízením stavby a souhlas se vstu-
pem na pozemek mezi panem Martinem 
Jebavým a obcí Stará Paka na pozemku 
parc. č. 175/12 v k. ú. Stará Paka za úče-
lem bezúplatného umístění a zřízení stav-
by „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, 
Stará Paka“.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
31) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Královehradeckého kraje mezi 
Královehradeckým krajem a obcí Stará 
Paka za účelem investiční finanční pod-
pory na zpracování projektové dokumen-
tace s názvem „Splašková kanalizace v ul. 
Revoluční – Stará Paka“ v maximální výši 
92 000,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
32) schvaluje hodnotu dešťové kanalizace „Za 
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Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 25. veřejného zasedá-

ní Zastupitelstva obce Stará Paka zúžený 
o bod č. 8) Mateřská škola a rozšířený 
v bodě 11) Smlouvy o podbod písm. j/ 
smlouva kupní Miloslav Jírů x obec – po-
zemek parc. 577/17 k. ú. Ústí u Staré Paky, 
o podbod písm. k/ smlouva o zřízení VB 
Obec Stará Paka x GasNet, s.r.o – ply-
nofikace ul. Kurfürstova, o podbod písm. 
l/ smlouva obec Stará Paka x Leoš Pech 

kanálem“ před realizací stavby „ Stará 
Paka – oprava dešťové kanalizace – pro-
pojení“ v délce 55 m, na 1000,- Kč

Zodpovídá: ZO.Termín: neprodleně
33) schvaluje přidělení bytu v č. p. 183 ve Sta-

ré Pace panu Eduardu Herberovi a pově-
řuje starostu k podpisu nájemní smlouvy 
na dobu určitou do 30. 6. 2019.

Zodpovídá: starosta. Termín: 1. 7. 2018
34) zamítá žádost o mimořádný příspěvek ve 

výši 90 000,-Kč z. s. Sportem proti bari-
érám na pořízení 3 ks automobilů k te-
rénní osobní asistenci.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
35) bere na vědomí informaci starosty p. Jo-

sefa Dlaboly o proběhlých oslavách 660. 
výročí od první písemné zmínky obce 
Stará Paka v rámci VSH Sokolák a na 
obecní louce u Sokoláku. Celkové nákla-
dy akce byly ve výši 241 530,-Kč. Z toho 
62 508,-Kč byl náklad na nákup potravin. 
Tržba z prodeje potravin na akci byla  
134 203,-Kč. Zisk z prodeje potravin byl 
ve výši 71 695,-Kč. Dobrovolné vstupné 
bylo vybráno ve výši 13 457,-Kč.

36) bere na vědomí informace starosty o za-
počatých stavbách předáním stavenišť 
Přístavby hasičské zbrojnice u OÚ a Roz-
šíření komunikace doplnění parkovacích 
míst v ul. Komenského ve Staré Pace.

37) bere na vědomí informace starosty o pro-
běhlém soudním stání dne 18. 6. 2018 u 
Krajského soudu v Hradci Králové, kde 
byla obec Stará Paka zažalována pány Ja-
nem Rejmontem a Petrem Čevelou jako 
objednatel Územního plánu obce z důvo-
du návrhu žalující strany na zrušení části 
územního plánu a opatření obecné pova-
hy v části obce Zápřičnice. Právě dnes, tj. 
21. 6. 2018, byl vynesen rozsudek senátu 
Krajského soudu s verdiktem zamítnutí 
žaloby, který starostovi obce ústně sdě-
lil zplnomocněný právní zástupce obce 
JUDr. Rudolf Cogan. V současné době 
čekáme na písemné vyhotovení rozsud-
ku. Náklady na soudní řízení jsou ve výši 
cca 51 000,-Kč.

38) schvaluje dle §67 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích počet 9 členů Zastupitelstva obce 
Stará Paka na volební období 2018 - 2022.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
39) schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a vý-

sledek hospodaření za rok 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
40) projednalo závěrečný účet Obce Stará 

Paka za rok 2017 a uzavírá ho s vyjádře-
ním souhlasu s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad.

Zodpovídá: ZO.  Termín: neprodleně
41) bere na vědomí vydání příkazu starostou 

obce inventarizačním komisím k prove-
dení inventarizace movitého a nemovité-
ho majetku obce za rok 2018. Bude pro-
vedena inventarizace fyzická a dokladová 
k 31. 8. 2018 a k 31. 12. 2018 bude prove-
dena rozdílová dokladová inventarizace.

42) bere na vědomí dotaz p. P. Fejfara na 
opravu radaru v ulici Revoluční.

43) bere na vědomí žádost p. Mgr. Pavla An-
toše o údržbu trávy a křovin podél obec-
ních cest.

44) bere na vědomí poděkování starosty p. 
J. Dlaboly všem organizátorům, kteří se 
podíleli na organizaci oslav 660 let od 
první písemné zmínky o založení obce 
Stará Paka a všem občanům, kteří se oslav 
zúčastnili a vytvořili báječnou atmosféru.

45) bere na vědomí poděkování starosty p. 
J. Dlaboly organizátorům okrskové sou-
těže hasičů a doprovodného programu v 
rámci oslav 660. výročí od první písemné 
zmínky o založení obce Roškopov.

46) bere na vědomí připomínku pana L. Frý-
by k nedostačujícím svozům kontejnerů 
na tříděný odpad.

47) bere na vědomí dotaz p. Mühla st. na 
možnost pronájmu prodejny na Brdě.

Usnesení schváleno 7 přítomnými členy Za-
stupitelstva obce Stará Paka 

USNESENÍ z 25. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 20. 9. 2018 od 18:00 hodin v zasedací síní OÚ ve Staré Pace

Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 24. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Stará Paka rozšířený 
o bod č. 10) Smlouva o financování spo-
luúčasti sociální služby – Libuše Mize-
rová, Ján Selvek, o bod č. 11) Smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby, o bod 
č. 12) Nařízení č. 1/2018 – zákaz podo-
mního a pochůzkového prodeje v obci, a 
o bod č. 13) Dílčí přezkoumání hospoda-
ření obce Stará Paka. Body č. 10, 11 a 12 
budou v jednání předsunuty mezi body č. 
5 a 6.

2) schvaluje ověřovatele zápisu z 24. veřejné-
ho zasedání paní Hanu Hylmarovou. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 
paní Mgr. Ivona Hykyšová a pan Mgr. Pa-
vel Antoš.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 23. 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

USNESENÍ z 24. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 9. 8. 2018 od 18:00 hodin v zasedací síní OÚ ve Staré Pace

5) schvaluje smlouvu o právu provést stav-
bu inženýrské sítě a omezení užívání ne-
movitosti pozemku parc. č. 1391/2 v k.ú. 
Stará Paka mezi Správou silnic Králove-
hradeckého kraje a obcí Stará Paka, kde 
obec Stará Paka hodlá vybudovat stavbu 
„Splašková kanalizace v ul. Revoluční, 
Stará Paka“ spočívající v podélném ulože-
ní zařízení do zpevněné části vozovky v 
délce 484 bm a překop vozovky v délce 9 
bm, za což bude obcí Stará Paka SSKHK 
uhrazeno ve formě vratné kauce celkem 
607 420,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
6) schvaluje smlouvu o spoluúčasti na finan-

cování sociální služby mezi Městem Nová 
Paka a obcí Stará Paka na poskytnutí pří-
spěvků určených na financování výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb v Domově pro seniory v Nové 
Pace pro klienty paní Libuši Mizerovou 
a pana Jána Selveka ve výši 20 000,-Kč 

za každý započatý rok pobytu v zařízení.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
7) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby mezi společností ČEZ 
Distribuce a.s. a obcí Stará Paka za úče-
lem zřízení podzemního kabelového ve-
dení NN v pozemcích p.č. 724/1 a 4/2 v 
k.ú. Ústí u Stará Paky pro RD na p.p. 1484 
za jednorázovou budoucí úplatu ve výši 
10 000,-Kč bez DPH. 

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
8) schvaluje Nařízení č. 1/2018, kterým se 

stanovuje zákaz podomního a pochůzko-
vého prodeje v obci Stará Paka.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
9) bere na vědomí informaci starosty o pro-

běhlém dílčím auditu hospodaření obce 
Stará Paka za I. pololetí roku 2018.

Usnesení schváleno 7 přítomnými členy za-
stupitelstva obce Stará Paka 

– zimní údržba komunikací (Stará Paka, 
Roškopov, Ústí, Karlov), o podbod písm. 
m/ smlouva obec Stará Paka x Agrochov 
a.s. – zimní údržba komunikací (Brdo, 
Krsmol, Zápřičnice), podbod písm. n/ 
nájemní smlouva (převod užívacích práv) 
– byt č. 5 v č. p. 520 a podbod písm. o/ 
smlouva o dílo obec x Stavby – Paka – re-
konstrukce bytu v č. p. 183

2) schvaluje ověřovatele zápisu z 25. veřejné-
ho zasedání pana Petra Fejfara. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 
pan Ing. Pavel Červený a pan Ladislav 
Frýba.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 24. 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce Sta-
rá Paka k 31. 8. 2018.

6) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 obce 
Stará Paka pro rok 2018.

Zodpovídá: hlavní účetní. Termín: průběžně
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7) schvaluje prodej pozemků p. č. 532/1, 95 
m2, trvalý travní porost a p. č. 590/3, 826 
m2, trvalý travní porost, oba v k. ú. Karlov 
u Roškopova, manželům Kláře a Micha-
lovi Kavkovým za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) schvaluje prodej pozemku p. č. st. 72, 

12 m2, zastavěná plocha a nádvoří a část 
pozemku p. č. 92/2, cca 20 m2 z 410 m2, 
ostatní plocha/ neplodná půda, oba po-
zemky v k. ú. Karlov u Roškopova, paní 
Ing. Janě Křečkové za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
9) schvaluje prodej pozemků p. č. 90, 93 m2, 

trvalý travní porost, p. č. 73, 313 m2, trva-
lý travní porost, p. č. 69, 2431 m2, trvalý 
travní porost, p. č. 71, 730 m2, trvalý trav-
ní porost, p. č. 74/1, 1035 m2, trvalý travní 
porost a část pozemku p. č. 92/2, cca 390 
m2 z 410 m2, ostatní plocha/ neplodná 
půda, všechny pozemky v k. ú. Karlov u 
Roškopova, panu Martinu Sedláčkovi za 
odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
10) schvaluje prodej pozemku p. č. 91, 173 

m2, trvalý travní porost, trvalý travní po-
rost, v k. ú. Ústí u Staré Paky, panu Janu 
Povrovi za odhadní cenu.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
11) schvaluje převod investičního příspěvku 

od zřizovatele školského zařízení Masa-
rykově základní škole na neinvestiční pří-
spěvek ve výši 420 000,-Kč.

Zodpovídá: ZO, ředitel MZŠ. Termín: prů-
běžně
12) schvaluje navýšení neinvestičního pří-

spěvku Masarykově základní škole na 
realizaci rekonstrukce učebny cizích jazy-
ků, vybavení učebny digitální technologií 
a pořízení technologie pro vyřešení bez-
bariérovosti budovy ZŠ (stavební úpravy, 
schodolez atd.) o 600 000,-Kč.

Zodpovídá: ZO, ředitel MZŠ. Termín: prů-
běžně
13) schvaluje výsledek poptávkového řízení 

na dílo: „Stará Paka – Oprava havarijního 
stavu splaškové kanalizace ul. Revoluční“, 
v 1. pořadí nabídka firmy Nadoz s.r.o. 
– návrh částky ve smlouvě dílo ve výši  
2 548 388,95 Kč bez DPH, v 2. pořadí na-
bídka firmy Obis, spol. s r.o. – návrh část-
ky ve smlouvě dílo ve výši 3 058 329,- Kč 
bez DPH.  Komise pro posouzení kvali-
fikace a hodnocení nabídek doporučuje 
uzavřít SOD s firmou Nadoz s.r.o.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
14) schvaluje smlouvu o dílo s účastníkem 

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 
509 01 Nová Paka, IČ: 49283171 na dílo: 
„Stará Paka – Oprava havarijního stavu 
splaškové kanalizace ul. Revoluční“, jejíž 
nabídka byla v poptávkovém řízení hod-
notící komisí vyhodnocena jako první 
nejvýhodnější, za celkovou částku ve výši 
2 548 388,95 Kč bez DPH.

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

Ing. Františkem Grohem a obcí Stará 
Paka na pozemek parc. č. 831/4, vodní 
plocha/koryto vodního toku o výměře 
223 m2 v k. ú. Roškopov, za smluvní kup-
ní cenu 20 070,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

na rekonstrukci a přístavbu hasičské 
zbrojnice JSDH Stará Paka mezi Obcí Sta-
rá Paka a zhotovitelskou firmou Nadoz 
s.r.o. z důvodu provedených víceprací za 
celkovou částku 126 852,-Kč bez DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
17) schvaluje Smlouvu o poskytování teleko-

munikačních služeb mezi firmou David 
Ryba – HTN.cz a Obcí Stará Paka na pře-
nos digitálních dat kamerového systému 
za celkovou částku 2420,-Kč včetně DPH/
měsíc.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
18) schvaluje servisní smlouvu mezi firmou 

Pavel Bárta – BASE alarm a Obcí Stará 
Paka na servis obecního kamerového do-
hlížecího systému.

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

a společností ČEZ Prodej, a.s. o zajištění 
sdružených dodávek elektřiny ze sítí NN 
na všechna odběrná místa obce na obdo-
bí od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

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

a společností ČEZ Prodej, a.s. o zajištění 
sdružených dodávek plynu na všechna 
odběrná místa obce na období od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2021.

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

a Čez Distribuce, a.s. o zřízení věcného 
břemene –služebnosti - zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy a 
právo oprávněné strany zřídit, provozo-
vat, opravovat a udržovat součást distri-
buční soustavy a taktéž provádět obnovu, 
výměnu, modernizaci a odstranění zaří-
zení distribuční sítě na pozemku parc. č. 
862/5 v k. ú. Stará Paka za jednorázovou 
úplatu ve výši 12 100,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
22) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Čez Distribuce, a.s. o zřízení věcného 
břemene –služebnosti - zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy a 
právo oprávněné strany zřídit, provozo-
vat, opravovat a udržovat součást distri-
buční soustavy a taktéž provádět obnovu, 
výměnu, modernizaci a odstranění zaří-
zení distribuční sítě na pozemcích parc. č. 
261/1 a 261/2 v k. ú. Stará Paka za jedno-
rázovou úplatu ve výši 12 100,-Kč včetně 
DPH.

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

Miloslavem Jírů a obcí Stará Paka na 
pozemek parc. č. 577/17, ostatní plo-
cha/ostatní komunikace o výměře 25 m2  
v k. ú. Ústí u Staré Paky, za smluvní kupní 
cenu 2 500,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
24) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene 
– právo zřízení a provozování plynáren-
ského zařízení a právo vstupu na služebné 
pozemky v souvislosti s údržbou plyná-
renského zařízení na pozemcích parc. č. 
953/4, 953/34, 957/4 a 957/11 v k. ú. Stará 
Paka za jednorázovou náhradu ve výši  
38 962,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
25) schvaluje smlouvu o dílo na zimní údrž-

bu komunikací mezi obcí Stará Paka a 

firmou Leoš Pech v lokalitách Stará Paka, 
Roškopov, Ústí a Karlov na období od  
1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje smlouvu o dílo na zimní údrž-

bu komunikací mezi obcí Stará Paka a fir-
mou Agrochov Stará Paka a.s. v lokalitách 
Brdo, Krsmol a Zápřičnice na období od 
1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
27) schvaluje převod užívacích práv (nájemní 

smlouvu) ke spoluvlastnickému podílu 
Obce Stará Paka k bytu č. 5 paní Janě So-
chorové v bytovém domě č.p. 520 ve Staré 
Pace.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
28) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Stavby-Paka na provedení 
přestavby bytu v přízemí v č.p. 183 ve Sta-
ré Pace za celkovou částku 250 937,-Kč 
včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
29) bere na vědomí zprávu starosty Obce Sta-

rá Paka za volební období 2014 - 2018.
30) bere na vědomí zprávu Kontrolního vý-

boru Zastupitelstva obce Stará Paka ze 
dne 22. 8. 2018.

31) bere na vědomí informace starosty Obce 
Stará Paka o provedených a probíhajících 
pracích v obci.

32) bere na vědomí informaci starosty Obce 
Stará Paka o volbách do Zastupitelstva 
obce a jejich organizaci, které proběhnou 
ve dnech 5. - 6. 10. 2018.

33) bere na vědomí poděkování paní Haklové 
prostřednictvím pí. H. Hylmarové, za vy-
budování parkourového a workoutového 
hřiště v ul. Jaromíra Brože ve Staré Pace.

34) bere na vědomí poděkování pana Mgr. 
Antoše za vybudování parkovacích míst u 
Masarykovy základní školy ve Staré Pace.

35) bere na vědomí žádost p. Mgr. P.  Antoše 
o podzimní osázení květinových kontej-
nerů před Masarykovou základní školou 
ve Staré Pace.

36) bere na vědomí dotaz pana Ing. P. Červe-
ného na termín umístění map Staré Paky 
do vývěsních ploch po obci Stará Paka.

37) bere na vědomí poděkování občanů 
prostřednictvím pí. Mgr. I. Hykyšové za 
umístění laviček v ul. Revoluční ve Staré 
Pace.

38) bere na vědomí poděkování starosty pana 
J. Dlaboly všem členům zastupitelstva 
za práci vykonanou ve volebním období 
2014 – 2018.

39) bere na vědomí dotaz p. Žantovského na 
realizaci prodeje hasičské zbrojnice v Ústí 
u Staré Paky.

40) bere na vědomí poděkování pana B. Ha-
máčka všem zastupitelům a obzvlášť paní. 
H. Hylmarové za podporu Svazu seniorů.

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy za-
stupitelstva obce Stará Paka 
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S T AROPACKÝ  D I V AD E L N Í  Č E RV EN EC  2 0 1 8

L E T N Í  D Í L N Y  R O ŠKOPOV  2 0 1 8

Červencové středy patřily i letos v naší 
obci dětem;  obecní úřad ve spolupráci 
se spolkem OPEN ART, z. s. a staropac-
kou základní školou pro ně i jejich rodiče 
připravil pestrou nabídku divadelních a 
hudebních představení, která mohli spo-
lečně zhlédnout buď za staropackou ško-
lou či v areálu letních dílen v Roškopově. 
Čtvrtý ročník Staropackého divadelního 
července začal ve středu 4. 7. pohádkou 
O Malence Kočovného divadla Rózy Ble-
chové. Představení na motivy pohádky 
Hanse Christiana Andersena vyprávělo 
příběh holčičky Malenky a její dobro-
družné cesty domů. 
Druhou červencovou středu se fanoušci 
kapely Bombarďák sešli v Roškopově. Jiří 
Jelínek, Michal Dalecký a Filip Nebřen-
ský všechny přítomné rozesmáli svými 
vtipnými texty i tanečními kreacemi. 
Kapela Bombarďák je zkrátka zaručený 
lék na zlepšení nálady! V závěru se ke ka-
pele připojil nečekaný milý host Johana 
Vavřínová z hradeckého divadla DRAK. 
Návštěvníci koncertu tentokrát slyšeli 

Pět prázdninových týdnů plných tvo-
ření, her a nových kamarádů, zážitků a 
dovedností zorganizoval pro děti již po-
sedmnácté spolek OPEN ART, z.s. Letos 
byla nabízena účast na dílně loutkářské, 
taneční, filmové, muzikálové, fotografic-
ké, výtvarné, kamenářské a výtvarně-lite-
rární.

písničky starší, ale i nové, z aktuálního 
alba 3FO3. 
Přes nepřízeň počasí, které až do odpo-
ledních hodin hrozilo deštěm, se třetí z 
letošních červencových zastavení usku-
tečnilo ve venkovních prostorách za zá-
kladní školou. A vydařilo se! 

Představení Mravenec a slon, tentokrát 
pro ty nejmenší diváky, uvedlo pražské 
Divadlo PULS.
Program Staropackého divadelního čer-
vence uzavřela parta „usmrkánků“ z Di-

vadla rozmanitostí v Mostě. Ta zahrála 
ve středu 27. 7. pro všechny malé i velké 
„smrkáče“ v areálu AVZO v Roškopově. 
Kdo přišel, neprohloupil - jejich koncert 
byl černobílou podívanou pro všechny, 
kdo nemají nos nahoru; a těch se přes veli-
ké a úmorné horko našlo více než padesát! 

Tímto vystoupením nabídka letošní-
ho divadelního minifestivalu skončila a 
my doufáme, že vás potěšila. Děkujeme 
všem, kteří se přišli zasmát, zatančit si 
a pobavit se… snad jsme přispěli k vaší 

příjemné letní náladě! Příští rok na pá-
tém ročníku Staropackého divadelního 
července na shledanou!

Za Obecní úřad Stará Paka a OPEN 
ART, z.s. 

Kateřina Krejčová

(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 ori-
entačním bodem v mapě regionu. Kro-
mě již tradiční dílny kamenářské, kde 
děti navštěvují lokality vytipované pro 
sběr podkrkonošských polodrahokamů 
v okolí, a fotografické, kdy letos účastníci 
dílny pro pokročilé pracovali na projek-
tu „Pohlednice ze Staré Paky“ (výstava 
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PŮJČ
SI MĚ!
900Kč/den

Kapacita

vozu až
9lidí!

Půjč se mě na firemní a sportovní akce, na dovolenou, 
na pařby, výlety....prostě kam tě napadne!

739 033 155
www.autohollman.cz

Rezervace a více info:

Stačí ti

řidičský 

průkaz B

těchto fotografií bude k vidění na pod-
zim ve staropacké knihovně), si děti na 
výtvarné dílně zahrály na kolonizátory 
obce; společně se seznámily s historií 
osídlování kraje, s tradičními řemesly 
oblasti, svátky, které naši předci slavili a 
také s pověstmi a „poudačkami“, kterých 
je okolní krajina plná.
Hlavním cílem pro nás nadále zůstává 
inspirovat děti k tvůrčímu samostat-
nému myšlení a zároveň ke schopnosti 
spolupracovat ve skupině. Jako odbor-
né vedoucí zveme zajímavé osobnosti a 
umělce z ČR i ze světa; současně se jako 
praktikanti, vedoucí a pomocníci při re-
alizaci podílejí občané a mládež ze Staré 
Paky. Všem zúčastněným děkujeme!
Věříme, že je tento projekt přínosem 
nejen pro děti, ale také pro jméno obce 
samotné. 
Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová
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Stejně jako v loňském roce, kdy spolek 
OPEN ART, z.s. spolupracoval s hercem 
a režisérem Jiřím Jelínkem na site-speci-
fic představení Hospoda, inspirovaném 
několika zajímavými událostmi z histo-
rie obce, i letos pozval umělce z Prahy 
(…a Brna …a Mostu …a Kladna), aby 
vytvořili představení inspirované míst-
ním geniem loci. V průběhu posledního 
červencového týdne tak v roškopovské 
sokolovně vznikalo představení „Život 
a smrt sv. Vavřince aneb Převeliké rož-
nění“; jak již název napovídá, inspirací 
byl především život a nemilá smrt sv. 
Vavřince, zároveň ale také záznamy z 
místních kronik o působení několika 
ochotnických spolků. 
Představení se váženému publiku před-
stavilo 27. 7. ve Valdštejnské lodžii v Ji-
číně, 28. 7. před Kostelem sv. Vavřince ve 
Staré Pace a následně před stejnojmen-
ným kostelem v Jilemnici. S úspěchem 
zhlédli toto představení i návštěvníci fes-
tivalu Ejhle, loutka! v Žamberku a také 
Barokního festivalu v Kuksu. 

Koncert smíšeného sboru NaŽďár
Při příležitosti svátku sv. Vavřince se v sobotu 28. 7. ve staropackém kostele uskutečnil koncert pěveckého sboru NaŽďár. 
Dvacetičlenný sousedský smíšený sbor z Horního Žďáru u Trutnova, který se svým vystupováním snaží přispět na obnovu 
vlastního kostela, zazpíval 12 písní za doprovodu akordeonu, violoncella, flétny, ukulele, perkusí aj. V horkém sobotním odpo-
ledni působily jejich písně v našem krásném kostele jako balzám na duši a poskytly více než čtyřicítce návštěvníků chvilku pro 
rozjímání.  Za Obecní úřad Stará Paka a OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

Život a smrt sv. Vavřince aneb Převeliké rožnění

Myslíme si, že akce spojené s historií 
míst a oživující společný prostor k životu 
obce patří, jsou příležitostí k setkávání a 

možná i k vytváření a sdílení tradic no-
vých…?
Za OPEN ART, z. s. Kateřina Krejčová

S E N I O Ř I

Rokytnice n.Jiz – „Lenoch“ – týdenní pobyt seniorů
Lenoch je nám milý nejen na pohled,
známe ho dobře, jezdíme sem už dlouhou řádku let.
Prostředí a dobrá strava pocit jistoty nám dává.
S místními se dobře známe, navzájem se rádi máme.
Pan Banýr je dobrý chlap, cítíme, že nás má rád.
Horský vzduch, slunce i mraky, 
déšť a vítr – patří k horám taky.
Nic nám tady nevadí, dobré jídlo vše spraví.
Jen ty stráně, horské kopce rok od roku vyšší jsou,
už nás asi ke šplhání nesvedou.
Programu se účastní každý dle svých možností.
S pohybem nám bude líp, to je pravda, žádný vtip.
Paní Mrázková je hvězdou kuchyně,
vše jí kvete pod rukama, 
jídlo výtečné vždy je.
Švédský stůl nás denně svádí.
Nechcem tloustnout, ale zachovat si svižnost mládí.
Míša Banýr s paní řídí zde běh života.
Má dobré výsledky, ač často  je to lopota.
Díky organizátorům, Bohouškovi a všem z Lenocha.
Byli jsme tu všichni rádi. 
Přijedem zas do roka!

Za organizaci seniorů z Nové Paky Zlata Z.

Rekondice v Janských Lázních
Janské Lázně dobře známe, rok co rok tu přebýváme.
Výbor Svazu důchodců připravil dva týdny krásné.
Osmnáct let sem jezdíme, všem zájemcům je to jasné!
Návrhem léčby náš doktor nás vybaví,
Jana všechno před příjezdem pro nás připraví.
„Siréna“ je naše jistota.
Víme, co nás čeká – bydlení a samá dobrota.
Od rána, vždy den co den procedury obejdem.
Masáže a cvičení, koupele a elektrika,
naše tělo chce být čilé, na všechno si brzy zvyká.
Krátké, dlouhé vycházky, každý dle svých možností.
Příroda a horský vzduch – zdraví do nás nahustí.
Plaveme jak rybky čilé, všechno je nám v lázních milé.
Počasí nám často nepřálo – mraky, mlhy, pršelo…
Slunce krátce zvítězilo, naše srdce potěšilo.
Týden uběhl jak nic. A co ještě k tomu říct?
Byl to týden oddechový, relaxační, ozdravný,
všem přítomným seniorům prospěšný.
Tělo i ducha nám posílil, nový elán do žil vlil.
Dobré jídlo v Siréně je Havlinových chlouba.
Snad za rok zas přijedem? Je to naše volba.
Za dobrou práci díky Bohuslavovi i všem členům výboru.
Přejem zdraví, hodně síly. Vytrvejte, prosím, pospolu!
My vám za to slibujeme, že vám i Havlinovým věrni zůstaneme!
Za účastníky Zlata Zákoutská
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Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je 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 soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Zápis dětí do I. ročníku je stanoven na pátek 5. dubna 2019.
Ve Staré Pace dne 3. září 2018

Mgr. Pavel Antoš,   ředitel školy

V pátek 21. září se několik dětí prvního 
stupně společně se svými rodiči zúčast-
nilo tradičního pochodu, který pro ně 
připravily jejich paní učitelky. Trošku nás 
zamrzelo, že už není tak hojná účast, jako 
byla v minulých letech. 
Poslední dva roky se tato vycházka do 
okolí nekonala, protože nepřálo počasí. 
Tentokrát nám na cestu svítilo sluníčko 
a my jsme vyrazili přes kopec do Ústí u 
Staré Paky. 
Cíl cesty byl na hřišti, kde si všichni opek-
li na ohýnku buřty. Děti jistě ocenily, že 
na hřišti jsou houpačky, kolotoč, hrazdy 
a prostor na hru s míčem. Myslím, že to 
přišlo vhod i rodičům, kteří mohli v kli-

Š KO L A
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN, Č. j.: 113/2018-VDŠ

Organizace školního roku 2018 – 2019
Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzerva-
tořích. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 
2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 
podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
4. 2. - 10. 2. 2019 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budě-

jovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Or-
licí, Ostrava-město, Prostějov 

11. 2. - 17. 2. 2019 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znoj-
mo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

18. 2. - 24. 2. 2019 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Soko-
lov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litomě-
řice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

25. 2. – 3. 3. 2019 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, 
Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Ra-
kovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-
jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

4. 3. – 10. 3. 2019 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhři-
mov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

11. 3. - 17. 3. 2019 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachati-
ce, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomu-
tov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

du posedět a popovídat si. Díky tomu, 
že v kulturním domku na hřišti se v létě 
pravidelně 
podává ob-
čerstvení a 
nápoje, ne-
zůstalo jen 
u buřtíků.  
Toto pá-
teční od-
p o l e d n e 
bylo tečkou 
za létem a 
příjemným 
startem no-
vého škol-

Pochod rodičů s dětmi ního roku. Věřím, že v příštím roce se 
zúčastní více dětí se svými rodiči.

        Jitka Jírová
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Jičín – město pohádky
Již tradičně se žáci naší školy podíleli na programu slavného 
pohádkového festivalu v Jičíně. Letos se všichni naši účinku-
jící se svým vystoupením mohli ukázat na hlavním pódiu na 
náměstí. Dramatický kroužek 1. stupně předvedl muzikálové 
ztvárnění filmu pro děti Páni kluci, přičemž mnozí účinkující 
si vedli na velkém ozvučeném pódiu jako profíci. Poté následo-
val Tanec gentlemanů a několik písní v podání sboru 1. stupně. 

Cesta do pravěku
V rámci výuky dějepisu se vypravili žáci 
6. a 7. ročníku do Archeoparku pravěku 
ve Všestarech u Hradce Králové. Cílem 
návštěvy bylo seznámit se s životem v 
pravěku prostřednictvím tzv. živé ar-
cheologie. 
Zhlédli jsme asi čtyři sta exponátů – re-
plik pracovních nástrojů, zbraní a šperků 
v jejich původní podobě, kterou jim dali 
pravěcí lidé – ve stálé hlavní expozici. 
Tématem první části (přízemí) je život 
pravěkých lidí v jeskyních, pohřbívání 
mrtvých apod. Prvnímu patru dominuje 
prostorový čtyřiadvacetimetrový model 
pravěké krajiny s detailní rekonstrukcí 
pravěkého života na soutoku řek. Vitríny 
kolem modelu zachycují pravěký vývoj 
lidské kultury a na interaktivním boxu s 
animacemi můžete například ulovit ma-
muta. Ve druhém patře, z něhož může-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Pavlu Červenému za důslednou, ale i oběta-
vou práci při organizování hasičských výletů. Nejen hasiči  
z Roškopova se vydali již po třinácté na dvoudenní výlet.
Zájezdy jsou převážně směřovány po České republice, ale 
není výjimka, že navštívíme sousední státy. Již jsme byli na 
Slovensku, v Německu a letos jsme zavítali do Rakouska. 
Není to lehké sehnat pro 50 účastníků zájezdu přespání na 
jednu noc za rozumnou cenu.
Též se jedná o obědy a večeře, které jsou objednány na ur-
čitou hodinu, protože jsou různé prohlídky zámků a hradů, 
různých muzeí, ale i výlety na lodi.
Proto bych touto cestou chtěla poděkovat Pavlovi a věřím, 
že mu nadále vydrží ochota k uspořádání dalších hasičských 
výletů. Již teď se těšíme na příští podzimní zájezd.
Za všechny účastníky zájezdů
    Hanka Suchardová

Dále nás čekala „práce“ ve venkovní ex-
pozici – pravěké vesnici. Zde jsou posta-
veny „pravěké“ stavby – obytné „domy“ z 
různých období, pohřebiště, rondel, hrn-
čířská a kovolijecká „dílna“ apod. Všech-
ny objekty jsou postaveny ze stejných 
materiálů a stejnými technologiemi, jak 
se to pravděpodobně dělalo v pravěku. 
Děti si vše prohlédly a vyzkoušely růz-
né činnosti, jako drcení obilí na mouku, 
broušení kamenných nástrojů či okopá-
vání záhonu dřevěnou a kamennou mo-
tykou. Také se pokoušely ulovit kance 
oštěpem. Nakonec ho skolil pan učitel.
Tato exkurze byla vhodným doplněním 
výuky o pravěku a dětem se zde líbi-
lo. Je to také dobrý tip na výlet s rodi-
či, protože jsme zdaleka neviděli vše, co 
Archeopark a Centrum experimentální 
archeologie nabízí. Areál je také součástí 
archeologické naučné stezky (31,5 km) a 
archeocyklotrasy (12 km), které vedou z 
Hradce Králové do Všestar. J. Krausová

me pozorovat již zmíněný model shora, 
jsme si prohlédli dějiny pravěku v našich 
zemích s artefakty z jednotlivých období.

Jako sólista zabodoval druhák Jáchym, který suverénně na celé 
náměstí zazpíval „Já mám holku od Odkolků“. 
Staropacké vystoupení uzavřel dramatický kroužek 2. stupně, 
jenž vtipným způsobem ztvárnil svou představu o tom, jak se 
učilo v pravěku, starověku, středověku a jak to bude v budouc-
nosti.
Všichni žáci 1. stupně tvořili publikum k našim vystoupením.  
V Jičíně však již předtím strávili celé dopoledne, aby si užili 

programu, tentokráte na téma Pohádkové čarobejlí z 
Krkonoš a Podkrkonoší.
I noví žáci 1. třídy se letos poprvé se školou zúčastnili 
výletu do Jičína - města pohádky. 
Nejprve si zatančili při poslechu známých písní, kte-
ré zazněly z pódia. Potom se vydali hledat postavy ze 
známého Večerníčku. Velkým zážitek bylo setkání s 
„hodným“ Trautenberkem, který rozdával jablka, ale i 
fotka s Krakonošem. Prvňáčci si také vyzkoušeli svou  
zručnost v různých dílničkách a nezapomněli nakou-
pit dárečky rodičům. 

Počasí nakonec přálo a všichni se již těší na další vý-
lety se školou! 

 S. Stuchlíková a J. Krausová
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BERUŠKY 
V POHÁDKOVÉ PECCE

V září, za krásného ještě letního počasí, jsme se vydali na výlet 
do pohádkové Pecky. Na informačním středisku nás velmi mile 
přivítala paní Naďa Hamanová, autorka příběhů a pohádek. 
Společně s hastrmánkem Pecičkou nám jednu ze svých pohá-
dek přečetla a knížku představila. Ukázala nám zdejší výstavu, 
zaměřenou k jednotlivým pohádkám, představila několik zdej-
ších řemesel, ukázala fotografie,  historické i ze současnosti. Po 
pohádkové stezce jsme se vydali směrem k hradu, na paloučku 
pod hradem jsme si  zahráli pohádku o vílách a jejich pokladu 
podle jedné z pohádek. Výhledem z hradu poznali místa, kde 
kdysi stál mlýn a rybník.
S hezkými zážitky, novou pohádkovou knihou a medailí s vod-
níkem jsme se spokojeni vrátili zpátky do naší školky.

Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Organizace školního roku 2018/2019 v mateřské škole
Zahájení školního roku bylo v pondělí 3. září. Kapacita mateřské školy je 75 dětí a je 
naplněna. Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00hod.
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
Telefon: MŠ: 493 798 291, ŠJ: 493 798 391, 727 928 027
Sedmikráska: 731 937 404
Berušková: 725 511 631
Sluníčková: 736 718 446
Webové stránky: http://www.msstarapaka.cz. Datová schránka: igfkzpc

Rozdělení učitelek do tříd:
1. třída SLUNÍČKOVÁ: Odeta Pilařová, Lenka Typltová, asistentka pedagoga Mar-
cela Kovaříková
2. třída BERUŠKOVÁ: Markéta Vytvarová, Jana Staňková, asistentka pedagoga Ivana 
Hloušková
3. třída SEDMIKRÁSKA: Eva Zahradníková, Lea Cilerová, asistentka pedagoga 
Vendula Drábková, chůva Kateřina Dolinová
Školní jídelna:
Marcela Kovaříková - vedoucí stravování 
Termíny prázdnin: 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. 12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 
2019
Pololetní prázdniny:  pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny:   11. 3. - 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny: od soboty 29. 6. 2019 
   do neděle 1. 9. 2019

PLÁN AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 
2018/2019

SEDMIKRÁSKY
Ve školním roce 2018/19 jsme se ve tří-
dě Sedmikráska sešli v počtu 25 nových 
dětí ve věku od 2 do 4 let, z toho máme 
10 chlapců a 15 dívek. Máme zde děti i 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
se kterými pracuje asistentka pedagoga 
Alena Kopčová (zástup za paní Vendulu 
Drábkovou) a s dvouletými dětmi nám 
vypomáhá chůva Kateřina Dolinová. 
Děti jsou pod pedagogickým vedením 
paní učitelky Evy Zahradníkové a paní 
učitelky Mgr. Ley Cilerové.
Pracujeme podle celoročního programu: 
„Zajíček Ušáček poznává svět“, kde se 
snažíme zaměřit především na adaptaci 
nových dětí a jejich vzájemné poznávání, 
komunikaci, navazování kamarádských 
vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. 
Děti si postupně budou osvojovat pravi-
dla třídy a budeme je přivykat jejich no-
vému životnímu prostředí. Při výchov-
né činnosti budou převládat zejména 
činnosti hudební a hudebně pohybové 
(písně, taneční hry, hudebně pohybové 
hry), kruhové hry s plyšovým zajíčkem 
Ušáčkem, poslech a dramatizace pohá-
dek. Budeme se učit chodit bezpečně za 
sebou a ve dvojicích.
Naším mottem je:

„Dlouhé uši,
rychlé běhy,

ocásek jak knoflíček,
pochutnám si na mrkvičce,

už víš, kdo jsem?“

Hrajeme si se zajíčkem,
malujeme, zpíváme.

Pohyb ten nás všechny baví,
proto rádi cvičíme.

Jsme tu všichni kamarádi,
dodržujem pravidla,

abychom se měli rádi,
hra nás všechny bavila.

Eva Zahradníková, Mgr. Lea Cilerová

Výlet za Stonožkou
Tak se opět hlásíme v novém školním roce v plné síle. Za tu 
malou chviličku, co se spolu všichni ve školce sžíváme, jsme 
ve Sluníčkové třídě stihli malý výlet za „Stonožkou“. Tak se 
jmenuje DDM v Nové Pace.
Čekaly nás tam paní učilelky Ivana a Alena, které si pro nás 
připravily dílničky. Než jsme se pustili do práce, posilnili 
jsme se svačinkou ze školky.
Jednu skupinu čekalo výtvarničení. Děti si zkusily kres-
lit křídou na látku. Pod vedením Alenky se všem povedly 
úžasné obrázky. Hotové dílko se pak namočilo v mléce a 
dalo usušit. Druhá skupina dětí se s Ivankou seznamovala 
s netypickými hudebními nástroji. Nejvíc si „zařádily“ na 
afrických bubnech.
Po celé dopoledne nás provázela dobrá nálada a chuť poznat 
a zkusit si něco nového.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Odeta Pilařová, učitelka MŠ
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Nabízíme�práci�v�příjemném�prostředí�nově zrekonstruovaného�areálu�ve�Staré�Pace,�ve�stabilní

společnosti,�která�působí�na�trhu�již od�roku�1991.�Společnost�je�oficiálním

zástupcem široké řady�významných�světových�výrobců precizních

elektrických�součástek.��Ve�spolupráci�s�nimi�jsme�se�stali�hlavním

dodavatelem�těchto�dílů pro�domácí�letecký�a�obranný�průmysl.�Více

než 200�pracovníků v�naší�výrobě pracuje�na�sestavách,�které�jsou�z

velké části�určené�pro�náročné�zahraniční�zákazníky�včetně finálních

instalací�např.�v�letounech�Airbus�a�Boeing.

Pružná�pracovní�doba�u�obchodních�a�technických�profesí. Široká škála�benefitů

a�výrobce�elektrických�sestav

Quittner�&�Schimek

Detailní�informace�k�jednotlivým�pozicím�poskytne�personální�oddělení,
ing.�Andrea�Havelková,��tel.�606�980126,��andrea.havelková@qscomp.cz

Quittner�&�Schimek�s.r.o.,��Podlevínská�518,��507�91�Stará�Paka,��tel.:�493�766�111

Jednosměnný�provoz. Čisté�pracovní�prostředí.��Klimatizované�prostory.

Hledáme�nové�kolegy�na�následující�pozice�:

Dodavatel�precizních
elektrických�součástek

Vítáme�také�absolventy škol�s�odpovídajícím�schopnostmi,�které�zaučíme

na�dané�pozice.�Studentům�odborných škol�poskytujeme�praxe�a částečné

pracovní�úvazky�také�během�studia.

Vítáme�samozřejmě i�profesionály�s�uplatněním�ve�vedení�pracovních

skupin�a�s�možností�dalšího�profesního�růstu.

Obchodník�a�technický�poradce�pro�prodej�součástek�v ČR�i�zahraničí
Nákupčí�pro�oblast�DE,�CH,�FR,�UK�a�USA
Asistentka�obchodního ředitele
Technolog�pro�přípravu�výroby�elektromechanických�sestav
Pracovník�montáže�elektrických�dílů a�sestav,�jako�jsou�kabelové�svazky,�el.�skříně apod.
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V Lomnici v roce 2011 skončila opra-
va dřevěné zvonice z roku 1652 na 
tamním hřbitově. Bylo mně líto, že 
zůstala němá, ač v útrobách skrývala 
šestisetkilový zvon. Domluvil jsem se 
s kamarády a požádal majitele – město 
-  o povolení pravidelného poledního 
nedělního a svátečního zvonění. Ob-
čané města to přijali pozitivně, a tak 
jsme k loňským Vánocům dostali „dá-
rek“ v podobě dalších dvou nových 
velkých zvonů. Ty visí na místech 
těch, které byly před 100 lety zrekvíro-
vány armádou za 1. světové války.
V Lomnici máme na zvonění dobro-
volníků dost, a tak jsem dostal nápad 
rozeznít také zvon na roškopovské 
kapličce, kolem které často jezdím. Na 
obecním úřadě jsem zjistil, že pokud 
zvonění nebude vadit místním obyva-
telům, tak s ním není problém. Oslo-
vil jsem tedy sousedy, zvonění by jim 
nevadilo. Jelikož pracuji na železnici 
v turnusu a ne každou neděli mám 
volno, tak jsem také hledal někoho, s 
kým bych se mohl vystřídat, bohužel 
marně, nikdo na sebe nechtěl takový 
závazek vzít.

Kolegyně výpravčí, která vyrůstala v 
Ústí v zelené chaloupce naproti mlý-
nu na Popelce, mi říkala, že i tam ne-
daleko pamatuje zvoničku. Opravdu, 
na stráni, schovaná pod lípou, stojí 
stále…
1. května jsem se u ní zastavil a zjistil, 
že provaz je uhnilý. Obešel jsem sou-
sední stavení, pan Macháček z č. p. 9 
ochotně zapůjčil žebřík a věnoval ko-
nopné lano, a protože bylo pravé po-
ledne, vyzkoušel jsem zvonění. Přišel 
se podívat pan Petr Fejfar z č. p. 117 a 
ptal se, kdo umřel. Vysvětlil jsem mu, 
jak bych rád obnovil tradici nedělního 
a svátečního poledního zvonění. To je 
pro věřící výzvou k modlitbě „Anděl 
Páně“ a pro ty ostatní třeba radost z 
ušlechtilého zvuku podkreslujícího 
den pracovního volna. Pan Fejfar za-
vzpomínal, jak s otcem Jaroslavem asi 
před 30 lety nahradili původní zchá-
tralou vidlici se stříškou novou, sva-
řenou ze železa v tehdejším podniku 
Vertex. Potom už se ale zvonilo jen 
zemřelým na rozloučenou.
Pan Josef Macháček mě zasvětil do 
ještě starší historie. Pamatuje si, že 

původní ústecký zvon byl zabaven 
za 2. světové války pro vojenské úče-
ly. V poválečném nadšení byl z lesa 
„Lán“ vybrán strom „dvoják“, rostlý 
do vidlice, který posloužil k zavěšení 
„nového“ zvonu. Ten věnoval mlynář 
Vávra z mlýna na Olešce pod Lánem. 
Je z roku 1757 a ozdobený reliéfem s 
Archandělem Michaelem, který s oh-
nivým mečem bojuje proti ďáblovi a z 
druhé strany je zpodobněn anděl, ke 
kterému se modlí dítko. Do roku 1946 
na něj pravidelně (placená služba) 
zvonil Josef Konopáč ze sousední cha-
loupky č. p. 5. Potom službu převzala 
paní Krejčová a po ní Anna Macháč-
ková, která zažila i nové upevnění, na 
které si už ale nezvykla (zemřela roku 
1998 ve věku 86 let).
Podařilo se mi najít příznivce zvoně-
ní, který se nebojí ujmout i vlastního 
tahání provazu, Františka Hubáč-
ka, vnuka bývalé železničářky Marie 
Stránské. Budeme se společně snažit, 
aby ušlechtilý zvuk památného zvonu 
oblažoval údolí Popelky a Olešky co 
nejčastěji.

Kamil Brož

Jak jsem se stal zvoníkem v Ústí

Zvonička v roce 1984 Zvonička v současnosti



16 Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

S POR T

V sobotu 23. 6. 2018 uspořádal Oddíl ly-
žování sedmý ročník cyklovýletu na nej-
vyšší kopec Jizerských hor Smrk (1124 
m. n. m.). 
Po téměř dvou měsících krásného letní-
ho počasí s teplotami často překračující-
mi 30 stupňů nebyla předpověď na náš 
víkend nijak růžová. Zatažená obloha, 
častý déšť a teplota neměla v horských 
partiích dosahovat ani 15 stupňů a kolem 
Jizerky ani 10 stupňů. To, co meteorolo-
gové předpověděli, to se jim konečně a 
pro nás bohužel povedlo. Však se dočtete 
v dalším textu, jak jsme dopadli s naším 
výletem.
Sraz cyklistů byl plánován na pátek  
22. 6. 2018 od 18:00 hodin na Staropac-
ké boudě v Horní Rokytnici nad Jizerou.  
I přes špatnou předpověď počasí jsem 
měl informace, že by účast nemusela být 
až tak špatná. Někteří se na boudu dopra-
vili auty i se svými bicykly, jiní po vlastní 
ose. Já jsem byl členem skupiny čtyř bi-
kerů, kteří se rozhodli na boudu dojet ze 
Staré Paky na svých strojích. Bagáž nám 
do hor samozřejmě dopravila manželka 
autem, tak jsme mohli jet na lehko.
Sraz nás čtyř mušketýrů byl v 16:00 ho-
din v hospůdce Na Lajně ve Staré Pace. 
Krátce po tom, co jsme se sešli a připravi-
li se k odjezdu, začalo celkem silně pršet 
a teplota začala klesat. My jsme zůstali 
uvězněni u výčepu. Ano, říkáte si, tam to 
neměli tak špatné, ale s vidinou necelých 
40 km se slušným převýšením to není 
zrovna nejlepší začátek. V jednu chvíli 
déšť ustal a my se plni elánu začali strojit 
k odjezdu. Než jsme se oblékli, tak sva-
tý Petr opět otevřel ventily a začal kro-
pit. Naše věznění pokračovalo. Dokonce 
jsme přes výlohu ve vodní tříšti a kalužích 
zahlédli naše auto, které právě projíždě-
lo Starou Pakou na Staropackou boudu, 
zatímco my ještě stále pobývali Na Laj-
ně. Kolem 17:30 hodin se déšť uklidnil a 
nám se konečně podařilo opustit Starou 
Paku a vyrazit směrem Horní Rokytnice 
nad Jizerou. Původní záměr zpestřit si 
cestu nějakými zajížďkami jsme rychle 
opustili a jeli klasicky po silnici přes Roz-
toky u Jilemnice, Jilemnici, Hrabačov a 
Víchovou. Při mírném klesání Víchovou 
se proti nám blížila velká bílá až šedá stě-
na plná vody sahající k zemi.
Vzdálenější lesy na protilehlém svahu 
už nebyly vidět. Hned jsme začali hledat 
úkryt, který se nám naskytl v blízkém 
bistru u silnice uprostřed obce. Tam jsme 
dojížděli již za začínajícího deště. Seská-
kali jsme z bicyklů a rychle se schovali 

pod střechu. Krátce na to se spustil hroz-
ný lijavec doprovázený krupobitím. Bis-
tro Na Habeši bylo tedy naší záchranou a 
my tam počkali, až se slota přežene. Když 
se živly uklidnily, pokračovali jsme dál, 
tentokrát již bez deště až na Staropackou 
boudu. Tam jsme dorazili krátce po 20. 
hodině. I přes špatné počasí můžu říct, 
že jsme cestu tak vykličkovali, že jsme ji 
projeli téměř se suchými zády.
Po našem příjezdu dorazila ještě dvě auta 
a na kole přijel Ondra Černý z Jablonce 
nad Nisou. A to už jsme byli všichni - 
celkem 11 cyklistů:
Jiří Grafek, Ondřej Rozporka, Petr Vancl, 
Petra Straňková, Vlasta Sucharda, Dan 
Frýba, Ondřej Černý, Lukáš Jaroš, Bára 
Jarošová, Jana Šepsová a Vašek Šeps. 
Ještě jsme věděli o dvanáctém bikerovi, 
který se k nám má připojit až v sobotu, 
a tímto sportovcem byl Pavel Červený z 
Roškopova.
Večer jsme všichni poseděli trochu déle 
a diskutovali nad následujícím dnem, o 
kterém předpověď počasí opět neříkala 
nic pozitivního. K žádnému výsledku 
jsme nedošli, a rozhodnutí jsme tedy ne-
chali na ráno příštího dne podle aktuál-
ního stavu počasí.
V noci na sobotu celkem vydatně prše-
lo, ale před svítáním déšť ustal. Ráno po 
snídani jsme rozhodli, že když neprší, tak 
jedeme a uvidíme, co nás potká na trase. 
Plánovaný odjezd v 9:00 hodin se opět 
nepodařilo splnit a vyjeli jsme až před 
10. hodinou. Teplota při odjezdu byla 7 
stupňů. Trasa byla klasická a osvědčená. 
Lesní cestou nad Staropackou boudou na 
hřebenovou cestu od Ručiček a sjezd pě-
šinou na křižovatku Ručičky - Kládovka. 
Dále Kládovkou po asfaltu až na
Krakonošovu snídani. Zde se od nás od-
dělila ďučata (Petra Straňková, Bára Jaro-
šová, Jana Šepsová), která se rozhodla jet 
trochu snadnější cestou kolem Mumlavy 
přes Harrachov na bývalou celnici, kde 
jsme se měli opět sejít.
Ostatní cyklisté stoupali z Krakonošovy 
snídaně na křižovatku pod Voseckou 
boudou a dále Terexem na bývalou celni-
ci. Počasí na Kládovce i cestou Terexem 
bylo bez problémů, a dokonce občas sví-
tilo i sluníčko. Na celnici jsme čekali na 
ďučata. Během čekání nám volal Pavel 
Červený z Polska, že je asi 1 km za chatou 
Górzystów a začíná stoupat ke Smrku. 
Nemohli jsme se dočkat a čekání se nám 
zdálo již podezřele dlouhé, a tak jsme 
pokračovali dál. Po hlavní silnici jsme 
museli přejet do polských Jakuszyc, kde 

jsme odbočili na lesní asfaltku směr Orle. 
Jen jsme vjeli do Polska, tak začalo mžít 
a voda postupně přidávala, až dosáhla 
regulérního deště. Rychle jsme dojeli na 
Orle a schovali se uvnitř boudy. Koupili 
jsme si jídlo a čekali. Během občerstvení 
zazvonil telefon, že naše cyklistky jsou na 
celnici a budou pokračovat dál na Orle.
Drželi jsme jim stůl a čekali, až přijedou. 
Cestu na Orle absolvovaly také za mže-
ní, ale silný déšť ustoupil. Ďučata měla v 
plánu v tomto počasí na Smrk nepokra-
čovat, ale odbočit pod Orle kolem Gra-
ničníku a přes Karlovský most vystoupat 
na Jizerku a tam na nás počkat. K tomuto 
plánu se ještě připojil Petr Vancl.
My ostatní jsme z Orle za mrholení po-
kračovali dál odhodlaní dobýt Smrk. Bo-
hužel mžení se hned po odjezdu začalo 
měnit ve stále silnější déšť, až lilo jako z 
konve. Voda nám tekla úplně všude, tek-
la žlábkem prodloužení zad a stříkala z 
bot. Takto promočení a při teplotě kolem 
7 stupňů nás odhodlání začalo rychle 
opouštět. Po 5 km u chaty Górzystów 
jsme se rozhodli, že nemá smysl pokra-
čovat dál a koledovat si o nastydnutí. 
Ostatně v deštivých mracích sahajících 
až k zemi nebyl vidět ani blízký les na-
tož Smrk, který je z tohoto místa jinak 
krásně viditelný. Otočili jsme bicykly a 
vraceli se zpět na Orle. Tam jsme se již 
nezastavovali, pouze zavolali ďučatům 
na Jizerku, že se vracíme na Staropackou 
boudu a ať na nás nečekají a jedou zpět 
svojí trasou.
Pak již měl výlet rychlý spád. Za deště 
jsme se nikde nezastavovali a přes Mý-
tiny, Harrachov - nádraží, Harrachov a 
chatu Lesní zátiší jsme dojeli až na Sta-
ropackou boudu. Rychle jsme se svlékli, 
vyždímali vše, co vyždímat šlo, zatopili v 
kamnech a začali vařit polévku pro ostat-
ní účastníky zájezdu, kteří se určitě vrátí 
prochladlí na boudu.
No a co se dělo na Jizerce? Ďučata a Petr 
Vancl čekali v restauraci Panský dům, 
kde se k nim připojil Pavel Červený, kte-
rý se právě vracel ze Smrku a jako jediný 
ho tedy dokázal pokořit. Jejich trasa z 
Jizerky pak pokračovala zpět přes Moři-
nu, Martinské údolí, Harrachov - nádra-
ží, Harrachov a také přes Lesní zátiší na 
Staropackou boudu. Když dorazili, byli 
jsme velice rádi, že jsme opět všichni pod 
jednou střechou a nikomu se nic nestalo. 
Večer probíhal samozřejmě při všeobec-
né diskuzi o uplynulém dni a prožitých 
mokrých zážitcích.
Po nedělní snídani začal úklid boudy a 

Sedmý ročník cyklovýletu na Smrk
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poté nastalo postupné rozprchnutí účast-
níků zájezdu k domovům. Páteční cyklis-
té jeli domů opět na svých strojích.
Při celkovém hodnocení nemůžu letos 
napsat, že se výlet podařil. Již podruhé za 
sebou se nám nepodařilo na Smrk dojet. 
Počasí je snad čím dál horší a letos bylo 
nejhorší za celou sedmiletou historii. I 
přes tyto podmínky se ale podařilo ně-

jaké kilometry ujet a nějaký sportovní 
výkon podat.
Nejdelší trasu 62 km urazil Pavel Červe-
ný, kterému se jako jedinému podařilo 
podívat se na rozhlednu na Smrku. My, 
kteří jsme nedojeli a otáčeli na Górzy-
stówu, jsme ujeli asi 59 km. No a ďučata 
se pochlapila a urazila asi 52 km. Všich-
ni zúčastnění si samozřejmě zaslouží 

velkou pochvalu za ujeté kilometry, ale 
hlavně za odvahu, se kterou se pustili do 
této akce i přes tak špatnou předpověď 
počasí.
No a co dál? Dál žijeme v naději, že snad 
další ročník 2019 se nám konečně opět 
podaří Smrk zdolat jako v několika prv-
ních ročnících.

Pedálům zdar, Václav Šeps

Bilance umístění mužstev na konci sou-
těžní sezóny 2017/2018 byla střídavě 
úspěšná.
A-mužstvo skončilo po fantastickém 
třetím místě po první polovině na celko-
vém šestém místě ve třetí lize skupiny C. 
Ve druhé půli mužstvu postupně dochá-
zel dech, ale i tak v často improvizované 
sestavě celkově obstálo. Herně exceloval 
bez výkyvů Pavel Vajgl, který se umístil 
dokonce na druhém místě v úspěšnosti 
celé soutěže s 80%! Spoluhráči Petr Dla-
bola a Lubomír Šajner měli lehce přes 
60 resp 40%. Jazýčkem na vahách úspěš-
ných výsledků byly čtyřhry, naše „rodin-
né stříbro“. Úspěšností se dvojice Dlabo-
la - Vajgl, resp. Šajner – Vajgl řadila na 
první místa tabulky! K celkovému pořadí 
velmi pomohli hráči z béčka Jan Herber, 
Tomáš Pánek a Luboš Krtička.

B-mužstvo si prvním rokem zkusilo 
krajskou soutěž 1. třídy, bohužel neú-
spěšně. Jan Herber, Luboš Krtička, To-
máš Pánek, Martin Budina museli skous-
nout hořkou pilulku v podobě sestupu 
do nižší krajské soutěže. Vyšší kvalita a 
rychlost protihráčů v kombinaci s ne-
úplnou či improvizovanou sestavou se 
projevila v plné parádě a byla nad jejich 
síly. Lídrem byl kolem 54% Luboš Krtič-
ka, ostatní zaostávali více či méně a to na 
udržení v soutěži nestačilo.

C-mužstvo si v regionálním přeboru  
1. třídy vybojovalo páté místo jen pár 
bodů od „bedny“. Posila Milan Pekárek 
odešel pouze čtyřikrát poražen! Stáli-
ce Ondra Kamler předváděl vyrovnané 
výkony. Zpočátku za něho zaskakovali v 
sestavě Jiří Krutský ml. a dorostenec Jan 
Handschug. Spolehlivé a solidní výkony 
předvedli Jiří Krutský starší a Pavel Vá-
vra. Celkově družstvo potvrdilo výkon-
nost z předchozího soutěžního ročníku.

D-mužstvo velmi mile překvapilo a re-
gionální přebor 4. A třídy vyhrálo! Pou-
ze jedna remíza a prohra = úctyhodná 
bilance. Stoupající výkonnost potvrdila 
celkové postavení. Vyrovnanost kádru 
vykonala své.
Gratulujeme!

Aktuality z oddílu stolního tenisu
Dařilo se opět Ladislavu Hruškovi. Pavel 
Kuřík i Jiří Knap mu úspěšně kryli záda. 
Nestárnoucí Marta Rosenbergová s Mar-
tinem Havelkou také přidali body. Pár 
zápasů s pozitivní bilancí odehráli Jiří 
Krutský ml. a Jan Handschug. Zdravotní 
stav nedovolil start Františku Lhotovi.

Dorostenci skončili na krásném čtvrtém 
„bramborovém“ místě ze 17 družstev. 
Dvojice Jan Handschug a Ondřej Zuzá-
nek (střídavý start se So Roškopov) ode-
hrála všechna utkání s bilancí úspěšnosti 
u Honzy přes 90% a u Ondry bezmála 
70%!

V době vydání článku odehrála družstva 
úvodní zápasy v novém soutěžním roč-
níku 2018 - 2019.
Průběžné výsledky budou k vidění v 
regionálním Jičínském deníku nebo na 
webu http://stis.ping-pong.cz

Výsledky, tabulky a další informace 
(rozpis, úspěšnosti, ...) najdete na webu:  
http://stis.ping-pong.cz
Podrobnější návod při hledání:
A-mužstvo … v levém menu Sezóna: 
2018 - 2019 … Soutěže: 3. liga mužů sku-
pina C

B-mužstvo … v levém menu Výběr kraj-
ského svazu: H … dále Sezóna: 2018 - 
2019 … dále Soutěže:  Krajská soutěž 2. 
třídy, sk. A

C-mužstvo … v levém menu Výběr kraj-
ského svazu: H … Výběr regionálního 
svazu: JC … Sezóna: 2018 - 2019 … Sou-
těže: Regionální přebor muži 1. třída

D-mužstvo … v levém menu Výběr kraj-
ského svazu: H … Výběr regionálního 
svazu: JC … Sezóna: 2018 - 2019 … Sou-
těže: Regionální přebor muži 4. A třída

Žactvo… v levém menu Výběr krajského 
svazu: H … Výběr regionálního svazu: 
JC … Sezóna: 2018 - 2019 … Soutěže: 
Regionální přebor žactvo

Navštivte i aktualizované webové strán-
ky našeho oddílu http://pinec-starapaka.
webnode.cz, o které se stará Martin Bu-
dina.

Pinku zdar!

Za oddíl stolního tenisu
   Petr Dlabola

družstvo PU V R P K skóre body
  1. AC Sparta Praha B 22 20 1 1 0 213:87 63
  2. T EUROMASTER Kolín B 22 14 5 3 0 199:166 55
  3. TJ Tesla Pardubice 22 12 3 7 0 187:156 49
  4. SKST Liberec D 22 11 4 7 0 183:158 48
  5. TTC Elizza Praha C 22 10 3 9 0 165:167 45
  6. TJ Sokol Stará Paka 22 9 4 9 0 164:172 44
  7. TJ Hradec Králové C 22 8 5 9 0 175:178 43
  8. Loko Depo Liberec 22 10 1 11 0 181:159 43
  9. TJ Jiskra Holice 22 10 1 10 0 170:160 43
10. TJ Sokol Chrudim 22 8 1 13 0 145:184 39
11. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 22 5 2 15 0 145:192 34
12. TJ Slovan Broumov 22 0 0 21 1 72:220 21

Krajská soutěž 1. třídy

družstvo PU V R P K skóre body
  1. TJ Nová Paka 22 16 4 2 0 207:131 58
  2. Sokol Valdice 22 17 1 4 0 204:133 57
  3. TJ Dvůr Králové n.L. 22 13 8 1 0 206:139 56
  4. Sokol České Meziříčí 22 11 4 7 0 182:162 48
  5. DTJ-Slavia Hr. Králové E 22 8 7 7 0 172:176 45
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Úspěch Martina Budiny
Dne 8. 9. 2018 hostil Český Brod 52. mistrovství České republiky jednotlivců ve 
stolním tenise tělesně postižených. Účastnil se ho i náš spoluhráč Martin Budina, 
který se výsledkově úspěšně zviditelnil. Ve své kategorii se jako jednotlivec umístil 
na bronzové příčce a ve čtyřhře bral se spoluhráčem Vladislavem Lískou dokonce 
stříbrnou medaili! 

Velká gratulace a přejeme, ať se daří i nadále.

Teplé letošní prázdniny uběhly jako voda 
jak dětem, tak i dospělým a začalo spor-
tovní, činovnické a pracovní období čin-
ností, které si vyžaduje naše organizace. 
Také výbor TJ Sokola Stará Paka, který 
se schází pravidelně počátkem každého 
měsíce, započal naplno svoji činnost. V 
těchto posledních měsících výbor moc 
neodpočíval, řešil nejenom organizaci 
soutěží v jednotlivých oddílech, ale letoš-
ní léto bylo hlavně ve znamení příprav na 
nadcházející komunální volby, které pro-
běhly po uzavírce tohoto vydání. Čtenáři 
vědí, jak to vše dopadlo, ale když nyní 
píšu tento článek, tak do voleb schází 
opravdu pár dní a výsledky lze věštit z 
kouzelné koule.
TJ Sokol jako  největší organizace v naší 
obci (cca 300 platných členů) se snažil 
sestavit kandidátku z osob, které jsou čle-
ny TJ Sokola a jsou aktivní ve svých od-
dílech, mají chuť pracovat a pracují pro 
svoji organizaci opravdu svědomitě. To 
dokazují svým přístupem ve svých oddí-
lech. Nejsou to lidé sebraní jen jako oso-
by pro křoví ostatním, jsou to lidé, kteří 
chtějí dát ještě víc. Svůj čas, svoje znalosti 
a píli, svoje zkušenosti. Nejsou zatíženi 
minulostí. Jsou zvyklí dát více než ostat-
ní. O tom, jak vás naši delegáti oslovili, či 
nikoli, jak je znáte, nebo neznáte, to už je 
rozhodnuto a vy čtenáři už všechno víte. 
Děkuji vám všem, kteří jste nám dali dů-
věru svým hlasem, přišli jste k volebním 
urnám a projevili souhlas, nebo nesou-
hlas s děním v naší obci.

Oddílům vykazujícím organizovanou 
sportovní činnost začala plná sezóna. 
Naše nejúspěšnější sportovní odvětví 
– stolní tenis započal první mistrovská 
utkání od okresních soutěží až po třetí 
ligu. Nejcennější je, že staropacké bar-
vy hájí opravdoví kluci ze Staré Paky, a 
myslím si, že jejich výsledky jsou staro-
packou veřejností nedoceněny a hlavně 
neznámy. Je to škoda, situace se odráží 
i na množství mládeže a zájmu o tento 
sport. Jelikož soutěže jsou v počátcích, 
přejme jim dobré výsledky i přes perso-
nální problémy.

Sezóna kopané je v plném běhu jak v 
soutěžích mládeže, tak v soutěži mužů. 
Děti a mládež hrají ve společných muž-
stvech s novopackými dětmi. Díky tomu, 
že není zájem ze strany rodičů věnovat 
se základům fotbalové výchovy malých 
dětí, nemůžeme založit vlastní příprav-
ky, aby děti měly větší pocit staropačác-

TJ Sokol Stará Paka 
ve třech 

čtvrtinách roku

  6. Baník Vamberk 22 6 9 7 0 188:180 43
  7. Sokol Jaroměř-Josefov 2 B 22 8 3 11 0 157:182 41
  8. Jiskra Nový Bydžov 22 7 2 13 0 155:180 38
  9. Sokol Nemyčeves 22 6 4 12 0 154:185 38
10. TTC Nové Město n.M. 22 5 4 13 0 140:188 36
11. Sparta Úpice 22 5 3 14 0 150:199 35
12. Sokol Stará Paka B 22 3 5 14 0 139:202 33

Regionální přebor muži 1. třída

družstvo PU V R P K skóre body
  1. TJ Sokol Nemyčeves B 20 20 0 0 0 283:77 60
  2. TJ Sokol Libáň A 20 13 2 5 0 206.154 48
  3. TJ Lázně Bělohrad B 20 13 0 7 0 210:150 46
  4. TJ Jiskra Hořice B 20 12 1 7 0 208:152 45
  5. TJ Sokol Stará Paka C 20 11 2 7 0 207:153 44
  6. TJ Nová Paka C 20 9 2 9 0 178:182 40
  7. TJ Sokol Radim A 20 9 0 11 0 168:192 38
  8. TJ Sokol Chomutice A 20 7 3 10 0 166:194 37
  9. TJ Sokol Lány A 20 5 2 13 0 130:230 32
10. SK Miletín A 20 2 3 15 0 119:241 27
11. TJ Jičín C 20 0 3 1 0 105:255 23

Regionální přebor muži 4. A třída

družstvo PU V R P K skóre body
  1. TJ Sokol Stará Paka D 18 16 1 1 0 211:113 51
  2. TJ Nová Paka E 18 13 3 2 0 204:120 47
  3. TJ Lázně Bělohrad E 18 8 4 6 0 178:146 38
  4. TJ Sokol Roškopov 18 9 1 8 0 166:158 37
  5. TJ Sokol Valdice C 18 8 2 8 0 160:164 36
  6. TJ Butoves B 18 7 2 9 0 159:165 34
  7. TJ Sokol Rovensko p. Trosk. C 18 6 3 9 0 152:172 33
  8. TJ Sokol Radim B 18 7 1 10 0 152:172 33
  9. TJ Sokol Úbislavice C 18 6 3 9 0 169:155 33
10. SK Miletín D 18 0 0 18 0 69:255 18

Regionální přebor dorost

družstvo PU V R P K skóre body
  1. TJ Sokol Chomutice 16 16 0 0 0 78:2 48
  2. Orel Studenec u Horek 16 13 0 3 0 64:16 42
  3. TJ Sokol Libáň 16 13 0 3 0 63:17 742
  4. TJ Sokol Stará Paka 16 12 0 4 0 63:17 40
  5. TJ Jiskra Hořice 16 12 0 4 0 59:21 40
  6. TJ Butoves 16 12 0 4 0 59:21 40
  7. TJ Jičín A 16 10 0 6 0 47:33 36
  8. TJ Sokol Popovice 16 9 0 7 0 49:31 34
  9. TJ Jičín B 16 7 0 9 0 31:49 30
10. TJ Sokol Kopidlno 16 6 0 10 0 31:49 28
11. TJ Sokol Nemyčeves 16 6 0 10 0 30:50 28
12. SK Miletín 16 5 0 11 0 25:55 26
13. TTC Veliš 16 5 0 11 0 26:54 26
14. TJ Sokol Lány 16 4 0 12 0 20:60 24
15. TJ Třešňový květ Žlunice 16 3 0 13 0 9:71 22
16. TJ Sokol Železnice 16 2 0 14 0 14:66 20
17.TJ Sokol Valdice 16 1 0 6 0 12:68 18



19Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

tví, chuť žít více na hřišti. Bohužel je zde 
doba počítačů a počítačových her, a tak 
čas strávený na hřišti je považován za 
ztracený. Ani staropacké vlastenectví ně-
kterých rodičů není příkladné. Mužstvo 
dospělých začalo svoji soutěž úspěšně, 
průběžné druhé, třetí místo je velice hez-
ké. Ovšem i zde se potýkáme s relativním 
nezájmem veřejnosti, od mladých i star-
ších. 

Lyžařský oddíl v těchto dnech se spíše 
soustředí na to, zda počasí v nadcháze-
jícím zimním období přinese sníh, či ne. 
V každém případě revize a údržba vleku 
musí být, co kdyby…. Současně ale i pří-
prava sokolské boudy v Rokytnici nad 
Jizerou přináší velké množství práce - 
příprava dříví, úklid, drobné práce zabírá 
pár dobrovolníkům moře času. Za výbor 
TJ jim děkujeme a přejeme, aby byla pří-

V pátek 5. října 2018 opustil naše řady všestranný staropacký sportovec, 
dobrý organizátor sportovních akcí, ale hlavně vynikající člověk 

  Jirka Karel
Již od útlého mládí byl Jirka zapáleným sportovcem. Současně byl i členem staropackých Juná-
junáků a skautské zásady si zachoval až do svých posledních dnů. 
V době vojenské základní služby se jako zdatný sportovec zúčastnil II. Celostátní 
spartakiády v náročné gymnastické skladbě armády na metacích stolech. Zkušenosti, které 
které zde získal, uplatnil později jako cvičitel mládeže v Tělovýchovné jednotě Sokol 
Stará Paka. Po skončení vojenské služby se i nadále aktivně podílel na sportovním 
a společenském životě ve Staré Pace.
Z jeho iniciativy byla na podzim roku 1965 založena tradice podzimních „Vejšlapů 
po Krkonoších“, která se, s drobnými přestávkami, pořádá dodnes.
Mnoho let hrál Jirka aktivně volejbal i kopanou, ale byl především velice 
dobrým sjezdařem na lyžích. Během let sice opustil svoje sjezdovky, ale dál se věnoval již jenom lyžování běžeckému. 
Jirka samozřejmě nemohl chybět ani u vzniku další tradiční lyžařské akce, kterou je lyžařský „Přejezd Jizerských hor 
a Krkonoš“. 1. ročník tohoto přejezdu se uskutečnil 3. a 4. března 1979 a Jirka patřil mezi sedm zakládajících účastníků. 
Své běžecké lyžařské dovednosti prokazoval mnoho let i jako člen lyžařského družstva na tradiční „Krkonošské 70“. 
Jirka byl aktivním členem nejenom v organizacích ve své obci, 
ale i v oddílech organizačně spojených s Českými dráhami, kde celý produktivní život pracoval.
Společně s dalšími svými kolegy ze železničního uzlu Stará Paka byl spoluzakladatelem přespolního běhu „Staropacký 
horský kros“. 
Tohoto tradičního běžeckého závodu se později ujal Oddíl lyžování a s pozměněným názvem „Staropacký kros“ 
je pořádán dodnes. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech byl aktivním členem a funkcionářem horolezeckého oddílu,
který mimo praktického lezení v Českém ráji a ve Vysokých Tatrách pořádal besedy s našimi významnými horolezci 
doplněné projekcí diapozitivů nebo filmem o zdolávání světových osmitisícovek. Také jako velký znalec Vysokých Tater 
a dalších slovenských hor pořádal a vedl mnoho horolezeckých i turistických zájezdů do těchto lokalit.
Nelze nevzpomenout ani na jeho oblíbené Alpy a především na nejkrásnější kopec Matterhorn, 
jak jej s oblibou nazýval. 
  
  Jirko! 
Musíme se sklonit a moc a moc Ti poděkovat za Tvou celoživotní dobře odvedenou práci, i za vše, co jsi za celý svůj 
život vykonal, jak pro staropackou mládež, sportovce ve Staré Pace i pro svůj mateřský Oddíl lyžování TJ Sokol Stará 
Paka, kterým jsi byl platným členem.   

  Tvoji kamarádi a kamarádky

ležitost se letos sklouznout na staropac-
kém svahu. 
Naše cvičící ženy se scházejí, protahují 
svá těla a jim rovněž přejeme, aby našli 
ve svém jistě časově náročném vytížení 
trochu času pro sebe.
Stručně jsem Vám chtěl popsat činnost 
naší organizace v tomto období, poděko-
vat za přečtení těchto pár řádků a spor-
tovní výsledky Vám přineseme v dalším 
čísle.               Za výbor TJ Sokol

 Ing. Jaroslav Bil - předseda
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Jičín - město pohádky


