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Tato 160 km dlouhá železniční trať byla 
zprovozněna 1. května 1859 s dokon-
čením posledního úseku z Turnova do 
Liberce, přičemž vlaky přes Starou Paku 
jezdily již od 26. listopadu 1858. 
Stavbě této z nejstarších železničních 
tratí, schválené státem vydanou koncesí 
ke stavbě a provozu železné dráhy 15. 6. 
1856 pro soukromou společnost „C. a k. 
jiho-severoněmeckou spojovací dráhu“ 
(SNDVB), předcházela složitá jednání o 
jejím směrování. Záměr spojit Liberec 
(tehdejší Reichenberg), centrum prů-
myslového impéria Johanna Liebiega se 
zdroji surovin a odbytišti zboží. Vojen-
ská správa požadovala trasování kolem 
pevností Hradec Králové a Josefov, proto 
tedy výchozí stanice v Pardubicích, kam 
již vlaky z Vídně a Prahy jezdily od roku 
1845. Pokračování kolem Dvora Králo-
vé do Horek mělo sloužit zákazníkům 
z průmyslového Podkrkonoší. Semily 
patřily hraběti Harrachovi, který měl se 
sychrovským knížetem Rohanem v pod-
niku také podíl. Ve stanici Turnov bylo 
plánováno připojení projektované uhel-
né dráhy z Kralup přes Mladou Boleslav.
Ve Staré Pace byla původně vybudována 
malá stanice stejné kategorie jako např. 
Libštát (dnes Košťálov) a Semily, tedy se 
třemi kolejemi. V rizalitu (věžovém prů-
čelí) výpravní budovy byla vodárna pro 
lokomotivy, na rampě u nakládací kole-
je bylo skladiště zboží, vybavení stanice 
dále obnášelo přízemní budovu skladiště 
- zázemí pro provoz a po jednom stráž-

ním domku na každém konci nádraží. 
Zato na Horkách (tehdy Falgendorf), v 
blízkosti říšské silnice do Krkonoš, byla 
vybudována velká remíza pro lokomo-
tivy (nedávno zbouraná), obdobné stály 
i v Jaroměři – Josefově a v Turnově. V 
rozsáhlé výpravní budově tam byla i po-
bočka novopacké pošty. Celkem bylo po-
staveno 344 pozemních objektů, z toho 
244 strážních domků, tzv. vechtroven. Ty 
byly stavěny od sebe na dohled, protože 
původně sloužily mimo jiné k předá-
vání zpráv o vlacích mezi jednotlivými 
stanicemi pomocí optického telegrafu 
– košových návěstidel. Nejnáročnějšími 
stavbami bylo 6 tunelů (profil počítal 
se stavbou druhé koleje) a 30 m vysoký 
dvoupatrový viadukt u Sychrova přes 
údolí Mohelky. Náklady stavby dosáhly 
výše 18 milionů zlatých.
O vznik staropackého železničního uzlu 
se postarala C. a k. rakouská severozá-
padní dráha (ÖNWB), dceřinná společ-
nost SNDVB. Od konce 60. let 19. století 
stavěla dráhy z Vídně přes Znojmo, Ně-
mecký, dnes Havlíčkův Brod (odbočka do 
Rosic u Pardubic), přes Kolín, Nymburk 
do Mladé Boleslavi. Z Velkého Oseku od-
bočovala větev přes Chlumec (odbočka 
do Hradce a Lichkova na hranicích Slez-
ska), Ostroměř (odbočka do Jičína) dále 
do Staré Paky (dokončena roku 1871), 
Kunčice (odbočka do Vrchlabí), Trutnov 
(odb. do Svobody – Jánských Lázní) kon-
čící až v Poříčí (Parschnitz), kde již vlaky 
jezdily mezi Jaroměří a slezskou Libavou. 

Výstavba železnice z Velkého Oseka 
do Poříčí u Trutnova proměnila místní 
stanici k nepoznání, původní výpravní 
budova zůstala pod skálou od příjezdo-
vé cesty odříznuta kolejištěm nové drá-
hy a byla přestavěna na obytnou. Nová 
odbavovací budova byla postavena v 
místě, kde ji známe dnes, tak jako skla-
diště s rampou a výtopnou pro lokomo-
tivy. Vodárnu s točnou na roškopovském 
katastru po loňské rekonstrukci depa 
už připomínají jen fotografie. Poslední 
tratí připojenou do staropackého uzlu 
byla místní dráha ze Skalska – Mladé 
Boleslavi a Lomnice budovaná mezi lety 
1904 – 1906. Té musela ustoupit původ-
ní budova Pardubicko – liberecké dráhy 
pod skálou, kde vyrostla malá čekárna 
lokálky, ke které se přes kolejiště poříč-
ské dráhy přecházelo do 50. let po lávce. 
Dnes je v těch místech trafostanice. 
Další změnou tváře jubilujícího nádraží 
byla po zestátnění obou hlavních drah 
roku 1909 přestavba přijímací budovy a 
na místě parčíku přístavba křídla s čekár-
nami a restaurací v roce 1912. Kamenný 
most se čtyřmi oblouky přes Popelku v 
Ústí byl nahrazen železnou konstrukcí v 
roce 1959. Posledními velkými změnami 
prošla stanice v roce 2012, kdy bylo pře-
stavěno kolejiště, zřízena  bezbariérová 
nástupiště a provoz je řízen moderním 
zabezpečovacím zařízením. Od roku 
2016 řídí staropačtí výpravčí provoz dál-
kově od Jaroměře po Železný Brod. 
Kamil Brož

160 let železnice Pardubice – Liberec
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Výpis z usnesení ze 3. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 19. 3. 2019
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Staré Pace

Přijato usnesení č. 49/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 3. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 50/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a 
ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Antoše.
Přijato usnesení č. 51/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrhovou komisi ve složení Ing. Jaro-
slav Bil, p. Jana Dočekalová.
Přijato usnesení č. 52/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 1. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka.
Přijato usnesení č. 53/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého majetku 
obce Stará Paka na rok 2019.
Přijato usnesení č. 54/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bylo se-
známeno s plněním rozpočtu sociální-
ho fondu obce Stará Paka za rok 2018 a 
schvaluje návrh rozpočtu sociálního fon-
du obce Stará Paka na rok 2019.
Přijato usnesení č. 55/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je účetní závěrku Masarykovy základní 
školy Stará Paka k 31. 12. 2018.
Přijato usnesení č. 56/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
výsledek hospodaření Masarykovy zá-
kladní školy Stará Paka za rok 2018 ve 
výši 239 151,68 Kč s tím, že částka ve výši 
209 151,68 Kč bude převedena do re-
zervního fondu a částka ve výši 30 000,00 
Kč bude převedena do fondu odměn.
Přijato usnesení č. 57/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
odpisový plán Masarykovy základní ško-
ly pro rok 2019.
Přijato usnesení č. 58/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
žádost Masarykovy základní školy o sní-
žení neinvestičního příspěvku pro rok 
2019 (z důvodu úpravy odpisového plá-
nu pro rok 2019) o částku 1 896,00 Kč.
Přijato usnesení č. 59/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje žádost Masarykovy základní školy 
o použití finančních prostředků z in-
vestičního fondu ve výši 84 972,33 Kč z 
důvodu pořízení mobilního schodolezu 
LIFTKAR PR S 130.
Přijato usnesení č. 60/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

účetní závěrku Mateřské školy Stará Paka 
k 31. 12. 2018.
Přijato usnesení č. 61/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je výsledek hospodaření Mateřské školy 
Stará Paka za rok 2018 ve výši 126 741,43 
Kč s tím, že částka ve výši 36 741,43 Kč 
bude převedena do rezervního fondu a 
částka ve výši 90 000,00 Kč bude převe-
dena do fondu odměn.
Přijato usnesení č. 62/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
odpisový plán Mateřské školy Stará Paka 
pro rok 2019.
Přijato usnesení č. 63/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo - instalaci ka-
merového systému s názvem „Kamerový 
systém - Etapa II“, na částku 250 234,00 
Kč celkem, z toho 206 805,00 Kč základ 
daně a 43 429,00 Kč daň z přidané hod-
noty, dodavatel Pavel Bárta, bytem Legií 
742, 509 01 Nová Paka, IČO: 42918383.
Přijato usnesení č. 64/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření dodatku k dohodě o užívání 
kamerového systému ze dne 23. 7. 2018 
s ČR - Krajské ředitelství policie Králo-
véhradeckého kraje se sídlem Ulrichovo 
náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, je-
hož uzavření je nutné v souvislosti s rea-
lizací II. etapy kamerového systému.
Přijato usnesení č. 65/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření smlouvy o dílo na dodání 
26 ks svítidel LA20/35W, 2 ks svítidel 
LA20/70W, 1 ks rozvaděče RVO, včetně 
oživení systému a vizualizace na částku 
324 280,00 Kč celkem, z toho 268 000,00 
Kč základ daně a 56 280,00 Kč daň z 
přidané hodnoty, dodavatel ENIKA.
CZ s.r.o., se sídlem Pod Harfou 933/86,  
190 00 Praha 9, IČO: 28218167
Přijato usnesení č. 66/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo - vytvoření no-
vých responzivních webových stránek 
obce Stará Paka, na částku 59 290,00 
Kč celkem, z toho 49 000,00 Kč základ 
daně a 10 290,00 Kč daň z přidané hod-
noty, dodavatel IT-PRO s.r.o., se sídlem 
Šlejharova 36, 509 01 Nová Paka, IČO: 
28786921.
Přijato usnesení č. 67/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo - zhotovení 
pasportu místních komunikací a projek-
tu dopravního značení na komunikacích 

obce Stará Paka, na částku 65 945,00 Kč 
celkem, z toho 54 500,00 Kč základ daně 
a 11 445,00 Kč daň z přidané hodnoty, 
dodavatel HPN projekt s.r.o., se sídlem 
Obrataň č. p. 93, 394 12 Obrataň, IČO: 
01512595.
Přijato usnesení č. 68/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření smlouvy o dílo a poskyto-
vání služeb - pořízení a správa software 
(mapové aplikace) GObec, na částku 18 
150,00 Kč celkem, z toho 15 000,00 Kč 
základ daně a 3 150,00 Kč daň z přida-
né hodnoty (pořízení aplikace GObec), 
na pravidelnou částku hrazenou měsíč-
ně ve výši 2 420,00 Kč celkem, z toho  
2 000,00 Kč základ daně a 420,00 Kč 
daň z přidané hodnoty, dodavatel GPlus 
s.r.o., se sídlem generála Svobody 116, 
Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 4553769.
Přijato usnesení č. 69/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo - geodetické za-
měření hřbitovů, modul „správa hrobo-
vých míst“, úpravy a nastavení aplikace 
na částku 60 500,00 Kč celkem, z toho 
50 000,00 Kč základ daně a 10 500,00 
Kč daň z přidané hodnoty, dodavatel 
GPlus s.r.o., se sídlem generála Svobo-
dy 116, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 
45537691.
Přijato usnesení č. 70/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření kupní smlouvy na dodání 
serverového řešení (Server HPE ML30 
Gen10 E-2134, 16GB hot plug 1 ks, HPE 
1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL LP HDD 
2 ks, HPE 2TB 6G SATA 7.2K LFF MDL 
LP HDD 2 ks, HPE 5Y FC NBD ML30 
Gen10 SVC 1 ks, HPE MS WS16 Stan-
dard CZ 16 core OEM 1ks, HPE MS 
WS16 CAL7 ks, NAS QNAP TS-231P-
2-4G (1,7GHz/4GB RAM/2xSATA) 1 ks, 
HDD 3TB Seagate IronWolf 64MB SA-
TAIII 5900rpm NAS 1 ks, HDD 4TB Se-
agate IronWolf 64MB SATAIII 5900rpm 
NAS 1 ks, APC Smart-UPS 1500VA LCD 
230V with SmartConnect 1 ks včetně 
instalace, konfigurace zálohování a při-
pojení do sítě, na částku  150 770,00 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty, dodava-
tel ZAMA s.r.o., se sídlem Čsl. legií 462, 
514 01 Jilemnice, IČO: 49285980.
Přijato usnesení č. 71/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření darovacích smluv takto: 
TJ SOKOL Stará Paka z. s. 10 000,00 
Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
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čů Stará Paka 10 000,00 Kč, AVZO ČR 
ROŠKOPOV 5 000,00 Kč, Senioři České 
republiky, z. s., Regionální organizace 
Novopacká 3 000,00 Kč, OPEN ART, z. s.  
12 000,00 Kč, SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Roškopov 7 000,00 Kč, 
Klub biatlonu Roškopov p. s. 5 000,00 
Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Roško-
pov, z. s. 5 000,00 Kč, LMK Nová Paka, 
modelářský klub p. s. 5 000,00 Kč, Český 
kynologický svaz ZKO Stará Paka – 304   
5 000,00 Kč, Jezdecké a kynologické 
sdružení 5 000,00 Kč. 
Přijato usnesení č. 72/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce Stará Paka níže uvedeným 
žadatelům a níže uvedené výši:
LMK Nová Paka, 
modelářský klub p.s.     5 000,00 Kč
Český kynologický svaz 
ZKO Stará Paka - 304   15 000,00 Kč
Život bez bariér, z. ú., 
Nová Paka     5 000,00 Kč
Klub biatlonu 
Roškopov p. s.   20 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Brdo   10 000,00 Kč
Senioři České republiky, 
z. s., Regionální 
organizace Novopacká   10 000,00 Kč
Oblastní charita Jičín   15 000,00 Kč
Jezdecké a kynologické 
sdružení   10 000,00 Kč
Tělovýchovná jednota 
Sokol Ústí u Staré Paky, z. s. 15 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Ústí u Staré Paky   10 000,00 Kč
TJ SOKOL Stará Paka z. s. 325 000,00 Kč
Sportem 
proti bariérám, z. s.   67 730,00 Kč
Asociace integrovaných 
sportů, z. s.     5 000,00 Kč
OPEN ART, z. s.   50 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Roškopov   10 000,00 Kč
Tělovýchovná jednota 
Sokol Roškopov, z. s.   40 000,00 Kč
AVZO ČR ROŠKOPOV   25 000,00 Kč
SH ČMS - 
Sbor dobrovolných 
hasičů Stará Paka   28 000,00 Kč
Základní organizace 
Českého zahrádkářského 
svazu Stará Paka     5 000,00 Kč
Novopacký parostrojní 
spolek   10 000,00 Kč
Přijato usnesení č. 73/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem LMK 

Nová Paka, modelářský klub p. s. ve výši 
5 000,00 Kč na pořízení kompozitních 
materiálů na stavbu modelů.
Přijato usnesení č. 74/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Český 
kynologický svaz ZKO Stará Paka – 304 
ve výši 15 000,00 Kč na úpravu cvičební 
plochy, opravu budovy a překážek, roz-
vod vody, opravu oplocení a úpravu ku-
chyňky.
Přijato usnesení č. 75/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Ži-
vot bez bariér, z. ú., Nová Paka ve výši  
5 000,00 Kč na veřejně prospěšné účely.
Přijato usnesení č. 76/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Klub 
biatlonu Roškopov p. s. ve výši 20 000,00 
Kč na nákup cen, sportovní činnost, pří-
spěvek na dopravu.
Přijato usnesení č. 77/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brdo 
ve výši 10 000,00 Kč na nákup uniforem 
a příspěvek na hasičský ples.
Přijato usnesení č. 78/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Senioři 
České republiky, z. s., Regionální orga-
nizace Novopacká ve výši 10 000,00 Kč 
na provoz kanceláře, dopravu, výdaje na 
kulturní akce.
Přijato usnesení č. 79/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Oblast-
ní charita Jičín ve výši 15 000,00 Kč na 
částečné krytí provozních nákladů „Níz-
koprahového klubu pro děti a mládež v 
Nové Pace“.
Přijato usnesení č. 80/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Jez-
decké a kynologické sdružení ve výši 10 
000,00 Kč na obnovu vybavení na výcvik 
koní pro děti a mládež.
Přijato usnesení č. 81/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Tě-
lovýchovná jednota Sokol Ústí u Staré 
Paky, z. s. ve výši 15 000,00 Kč na provoz, 
údržbu a pořádání sportovních a spole-
čenských akcí.
Přijato usnesení č. 82/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí u 
Staré Paky ve výši 10 000,00 Kč na nákup 
uniforem, cvičné kádě.
Přijato usnesení č. 83/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem TJ SO-
KOL Stará Paka z. s. ve výši 325 000,00 
Kč na zajištění sportovní činnosti všech 
oddílů TJ.
Přijato usnesení č. 84/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Spor-
tem proti bariérám, z. s. ve výši 67 730,00 
Kč na provozní náklady na sociální služ-
bu.
Přijato usnesení č. 85/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Aso-
ciace integrovaných sportů, z. s. ve výši 
5 000,00 Kč na celoroční integrované 
sportovní aktivity v regionu Novopacka 
v roce 2019.
Přijato usnesení č. 86/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem OPEN 
ART, z. s. ve výši 50 000,00 Kč na „Letní 
dílny pro děti a mládež Roškopov 2019“.
Přijato usnesení č. 87/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
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mezi obcí Stará Paka a subjektem SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Roško-
pov ve výši 10 000,00 Kč na nákup vy-
cházkových uniforem.
Přijato usnesení č. 88/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Tělo-
výchovná jednota Sokol Roškopov, z. s. 
ve výši 40 000,00 Kč na činnost TJ Sokol.
Přijato usnesení č. 89/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem AVZO 
ČR ROŠKOPOV ve výši 25 000,00 Kč na 
činnost pobočného spolku.
Přijato usnesení č. 90/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará 
Paka ve výši 28 000,00 Kč na kulturní 
činnost a společenské akce pro veřejnost.
Přijato usnesení č. 91/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019 
mezi obcí Stará Paka a subjektem Zá-
kladní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Stará Paka ve výši 5 000,00 
Kč na opravu části plotu kolem areálu 
zahrádkářské kolonie.
Přijato usnesení č. 92/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční účelové do-
tace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 
2019 mezi obcí Stará Paka a subjektem 
Novopacký parostrojní spolek ve výši  
10 000,00 Kč na pořádání jízd parních 
vlaků ve Staré Pace a okolí v roce 2019.
Přijato usnesení č. 93/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném převo-
du prodej pozemku p. č. 881/19, způsob 
využití ostatní plocha, katastrální území 
Stará Paka, obec Stará Paka, z majetku 
společnosti firmy Lesy České republiky, 
s. p., IČO: 42196451 do majetku obce 
Stará Paka.
Přijato usnesení č. 94/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je směnu pozemků ve vlastnictví obce 
Stará Paka  
p. č. 769, k. ú. Roškopov, způsob využití 
ostatní plocha, výměra 1 259 m2

p. č. 630, k. ú. Roškopov, způsob využití 
lesní pozemek, výměra 279 m2

p. č. 700, k. ú. Roškopov, způsob využití 
lesní pozemek, výměra 1 497 m2

p. č. 677, k. ú. Brdo, způsob využití ostat-
ní plocha, výměra 605 m2

za pozemky ve vlastnictví České repub-
liky s právem hospodaření pro Lesy 
České republiky, s. p. 
p. č. 881, k. ú. Stará Paka,  způsob využití 
ostatní plocha, výměra 352 m2

p. č. 827, k. ú. Stará Paka,  způsob využití 
lesní pozemek, výměra 693 m2

p. č. 828/2 k. ú. Stará Paka, způsob využi-
tí lesní pozemek, výměra 150 m2

p. č. 1372/4 k. ú. Stará Paka, způsob vyu-
žití ostatní plocha, výměra 971 m2

p. č. 789/2 k. ú. Roškopov, způsob využi-
tí lesní pozemek, výměra 370 m2

K tomuto Zastupitelstvo obce Stará Paka 
schvaluje s Lesy Česká republiky, s. p., 
IČO: 4219645, uzavřít směnnou smlou-
vu s úhradou rozdílu cen výše uvedených 
pozemků, který bude stanoven znalecký-
mi posudky.  
Přijato usnesení č. 95/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej pozemku p. č. 350, druh po-
zemku lesní pozemek, o výměře 5 021 
m2, katastrální území Karlov u Roškopo-
va, z majetku obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 96/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje nákup části pozemku p. č. 510/1, 
druh pozemku trvalý travní porost, o vý-
měře 18 180 m2, katastrální území Stará 
Paka, za nabízenou cenu 350 Kč za 1 m2.
Přijato usnesení č. 97/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
nákup nemovitostí p. č. 141/1 o výměře 
118 m2, druh pozemku trvalý travní po-
rost, p. č. 141/2 o výměře 45 m2, druh po-
zemku trvalý travní porost, st. p. č. 41 o 
výměře 257 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří včetně na něm umístě-
né stavby č. p. 65, objekt občanské vyba-
venosti, vše katastrální území Ústí u Sta-
ré Paky, majitel p. Zdeněk Vytvar, bytem 
U Splavu 67, 507 91 Stará Paka, za částku 
ve výši 1 500 00,00 Kč. Podmínkou je 
zrušení evidovaného smluvního zástav-
ního práva a úhrada veškerých nákladů 
spojených s převodem vlastnických práv 
p. Zdeňkem Vytvarem.
Přijato usnesení č. 98/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje poskytnutí finančního příspěvku Zá-
kladní škole Bodláka a Pampelišky, o.p.s., 
se sídlem Veliš 40, 507 21 Veliš, IČO: 
25994581, ve výši 2 800,00 Kč. Zastupi-
telstvo obce Stará Paka rovněž neschva-
luje finanční podporu pro žáky s trvalým 
bydlištěm v obci Stará Paka, kteří by se 
vzdělávali v Základní škole Bodláka a 
Pampelišky, o.p.s., neboť základní vzdě-
lání je jim poskytováno Masarykovou 
základní školou Stará Paka.

Přijato usnesení č. 99/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření smlouvy o dílo s obchod-
ní korporací NADOZ s.r.o., se sídlem 
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, 
IČO: 49283171 na dílo: „Splašková ka-
nalizace v ul. Revoluční, Stará Paka“ na 
částku 7 242 776,09 Kč celkem, z toho  
5 985 765,36 Kč základ daně a  
1 257 010,73 Kč daň z přidané hodnoty 
s termínem dokončení do 31. 7. 2020. 
Smlouva o dílo bude uzavřena po uplynu-
tí lhůty pro podání námitek proti rozhod-
nutí zadavatele o výběru dodavatele v pří-
padě, že žádná námitka nebude doručena.
Přijato usnesení č. 100/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka deleguje 
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2. písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, pana Jana Her-
bera (v případě jeho nepřítomnosti jako 
náhradníka paní Hanu Hylmarovou) 
jako zástupce obce Stará Paka na 26. řád-
nou valnou hromadu společnosti Vodo-
hospodářská a obchodní společnost, a.s., 
jakož i na všechny případné další mimo-
řádné nebo náhradní valné hromady Vo-
dohospodářské a obchodní společnosti, 
a.s. konané do 31. 12. 2019 a pověřuje 
ho (ji) účastí, zastupováním a hlaso-
váním na těchto valných hromadách. 
Přijato usnesení č. 101/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
pokračování v přípravě na zvýšení ná-
jemného v bytech v majetku obce Stará 
Paka a pověřuje tímto starostu a mís-
tostarostu obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 102/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o spoluúčasti na finan-
cování sociální služby mezi obcí Stará 
Paka a městem Nová Paka. Jedná se o 
poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,00 
Kč za osobu umístěnou v Ústavu soci-
álních služeb Nové Paky - Domova pro 
seniory za každý započatý rok pobytu v 
tomto zařízení. V případě změny trva-
lého pobytu uvedených občanů z obce 
Stará Paka do města Nová Paka sníží se 
předmětný příspěvek o částku 7 000 Kč.  
Stará Paka dne 19. 3. 2019

Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.
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Transsibiřskou magistrálou 
s panem Ladislavem Chlumem

V pátek 8. 3. se kolem čtyřiceti zájemců o cestování sešlo v 
zasedacím sále Obecního úřadu ve Staré Pace, aby si vyslechli 
cestopisnou přednášku pana Ladislava Chluma o jeho cestě 
Transsibiřskou magistrálou z Vladivostoku po Jekatěrinburg 
na Urale. 
Během dvouhodinového poutavého vyprávění, doplně-
ného fotografiemi i krátkými videi, jsme se dozvěděli řadu 
cestopisných i historických informací o Rusku. Zajímavé 
bylo nejen vyprávění o samotné cestě vlakem pod dozorem 
„děžurné“, ale třeba i postřehy o místních obyvatelích, jídle 
nebo zvycích. Mě osobně zaujalo mimo jiné třeba vyprávění 
o návštěvě pravoslavného chrámu Všech svatých v Jekatěrin-
burgu, kterému se přezdívá „Na krvi“ – za tímto názvem se 
skrývá skutečný tragický příběh carské rodiny Romanovců, 
která zde byla ve sklepení pod současným oltářem roku 1918 
postřílena. 
Na základě velice pozitivních ohlasů návštěvníků předpoklá-
dáme, že toto setkání s panem Chlumem nebylo poslední, a 
už teď se těšíme na další zajímavé zážitky z jeho cest po jižní 
Americe, národních parcích USA nebo z připravované cesty 
do Austrálie a na Nový Zéland! 

Za Obecní úřad a OPEN ART, z.s. 
Mgr. Kateřina Krejčová

Na jaro a léto 2019 plánuje Obecní úřad 
řadu kulturních a společenských akcí:
19. dubna se můžete těšit na přednášku 
paní Karolíny Kapounové (roz. Suchar-
dové) ze Staré Paky, výtvarnice a provo-
zovatelky Kavárny Karolína v Ústí nad 
Orlicí. Ta nám povypráví o své zajímavé 
cestě ze „sborovny do kavárny“ a mimo 
jiné bude také vyprávět o zdravé stravě a 
raw pečení. 
V květnu připravujeme v pořadí již dru-
hou vycházku na zajímavá místa v okolí 
Staré Paky s Mgr. Ivo Chocholáčem z 
Muzea v Nové Pace, který nám opět při-
pomene, jak důležitý vliv na život a vývoj 
člověka má krajina.

K u l t u r n í  a k c e  p l á n o v a n é  n a  j a r o / l é t o  2 0 1 9

V červenci je pro naše nejmenší, ale ne-
jen pro ně, připraven 5. ročník Staro-
packého divadelního července. Už teď 
můžeme slíbit řadu neobvyklých zážitků, 
například žonglérskou show s malým 
workshopem pro všechny začínající ko-
medianty… 
Na sobotu 10. srpna je pak naplánován 
již tradiční pouťový koncert vážné hud-
by v kostele Sv. Vavřince.
Podrobnosti o jednotlivých událostech 
najdete již brzy na nových webových 
stránkách Obecního úřadu nebo na Fa-
cebookové stránce „Obec Stará Paka“.
Ráda bych tímto také vyzvala staropacké 
občany, kteří mají nápad nebo tip na za-

jímavou přednášku, aby kontaktovali mě 
nebo paní Hanu Hylmarovou!

    Mgr. Kateřina Krejčová

VÝ Z VA P RO  R OD I Č E  N ARO Z E NÝCH  D Ě T Í

Na sobotu 11. 5. připravujeme vítání občánků. Pokud chcete, abychom přivítali i Vaše mi-
minko, je nutné nejprve vyplnit žádost, kterou obdržíte u sekretářky starosty, v knihovně 
nebo na webu obce. 
Teprve na základě Vaší žádosti Vás mohu na vítání občánků pozvat. Z důvodu GDPR 
(směrnice na ochranu dat) je nutný takový postup. Pokud sami žádost nepodáte, bohužel 
nemohu Vaše miminko zařadit do seznamu vítaných dětí. Udělejte to prosím co nejdříve.

Děkuji H. Hylmarová
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, okres Jičín

oznamuje, že zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2019 – 2020 bude proveden

v pátek 5. dubna 2019 v době od 12:00 do 18:00 hodin
K zápisu se dostaví děti, které dovrší šesti let do 31. srpna 2019 (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Dostaví se 
i děti, které obdržely odklad školní docházky pro školní rok 2018 – 2019.
Dle školského zákona mohou být zapsáni do I. třídy i žáci, kteří věkovou hranici šesti let dovrší až 30. června 2020 a mají pro 
zahájení školní docházky fyzické i psychické předpoklady.

Děti přijdou k zápisu v doprovodu rodičů nebo jejich zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou své občanské průkazy a rodný 
list dítěte.
Ve Staré Pace dne 26. února 2019

Mgr. Pavel Antoš v. r., ředitel školy

Š KO L A

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 
2019 – 2020
Školským zákonem je zákonný zástup-
ce žáka (rodič) povinen přihlásit dítě k 
zápisu k povinné školní docházce, a to v 
době od 1. dubna do 30. dubna kalendář-
ního roku, v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku. Citace zákona:
„Povinná školní docházka začíná po-
čátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není povolen odklad. 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v 
době od září do konce června příslušné-
ho školního roku, může být přijato k pl-
nění povinné školní docházky již v tom-
to školním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období od září do 
konce prosince k plnění povinné školní 
docházky podle věty druhé je také do-
poručující vyjádření školského poraden-
ského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření školského pora-

denského zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zákonný zástup-
ce.“
V naší Masarykově základní škole ve 
Staré Pace proběhne zápis dětí do 1. tří-
dy v pátek dne 5. dubna 2019 v době od 
12:00 do 18:00. Rodiče dětí budou včas 
informování prostřednictvím pozvánky 
(dopisu budoucímu prvňáčkovi) a pro-
střednictvím úřední desky obce i školy a 
webových stránek školy.

Kritéria pro přijetí žáků do I. třídy
Škola přijímá žáky v souladu se záko-
nem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.

Postup přijímání:
Škola zřizuje pro školní rok 2019/2020 
jednu první třídu s maximální kapacitou 
30 žáků. 
Pokud počet zájemců překročí 30 žáků, 
budou zřízeny dvě úrvní třídy.

Škola přijímá:
1. Přednostně děti s trvalým bydlištěm ve 
spádové oblasti školy (Stará Paka se vše-
mi přidruženými obcemi + Žďár, Neda-
říž, Levínská Olešnice).
2. Ostatní děti z nespádových oblastí.

Seznam přijatých žáků (pod čj.) bude 
zveřejněn po dobu 30 dnů od zápisu 
na úřední desce školy a zřizovatele, na 
vstupních dveřích do školy a na webo-
vých stránkách.

Průběh zápisu dětí do I. třídy
Zápis začíná po vstupu do školní budovy. 
K zápisu budou sloužit stávající učebny I. 
a II. třídy a školní družiny. Rodiče obdrží 
tyto dokumenty a vyplní je společně s ře-
ditelem školy v učebně současné II. třídy:
a) Žádost o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání
b) Dotazník pro rodiče žáka I. ročníku 
základní školy
c) Zájem o účast dítěte v „Předškoláčku“ 
(přípravná setkání budoucích prvňáčků 
s vyučujícími I. stupně)
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Rodiče předloží u zápisu:
a) Rodný list dítěte
b) Svůj občanský průkaz

Průběh zápisu:
Požadavky na dítě při školním zápisu:
• básnička, písnička, obecný rozhled – 

komunikace s učitelkou
• matematické představy, jemná motori-

ka, geometrické tvary
• stříhání papíru
• kresba postavy, správný úchop tužky, 

uvolněná ruka
• správná výslovnost, poznávání stej-

ných tvarů
• vytleskávání rytmu – rytmizace slova

Na závěr dítě obdrží dáreček a Upomín-
kový list. Rodiče mohou sledovat průběh 
zápisu svého dítěte na jednotlivých sta-
novištích. 

Budou-li rodiče žádat o odklad školní 
docházky nebo bude-li odklad navržen 
pedagogem při zápisu, rodiče vyplní a 
podepíší tyto formuláře:
a) Žádost o odklad
b) Školní dotazník (pro šetření školní 
zralosti v pedagogicko-psychologické 
poradně)
Po skončení zápisu mají rodiče i s dětmi 
možnost prohlédnout si školu.

Mgr. Pavel Antoš v. r., ředitel školy

Prosba - 
Máte staré dřevěné hračky?

Obracíme se na vás, kteří jste uchova-
li něco ze svého dětství, staré dřevěné 
Válkovy hračky, nebo hračky firmy Tofa 
Stará Paka, které připomínají  řemesl-
nou tradici v Nové a ve Staré Pace. Byli 
bychom rádi, pokud byste nám je mohli 
zapůjčit na výstavu do výstavní síně Su-
chardova domu.
Výstava, kterou připravujeme na letní 
měsíce, nese název „Není kostka jako 
kostka“ a bude probíhat od 28. 6. do 15. 
9. Chceme výstavou oslovit  nejen naše 
nejmenší, ale i vás, kteří jste si ještě ne-
zapomněli hrát.
Výstava se koná ve spolupráci s firmou 
Dino Topa s.r.o. Stará Paka, která na-
vazuje na  tradici zdejších  dřevěných 
hraček. V rámci výstavy pro vás připra-
vujeme tvůrčí dílnu. Prosíme vás tímto 
o pomoc při realizaci této výstavy. Pište 
na e-mail: novapaka@muzeum.cz nebo 
volejte na číslo: 
493 723 542; 737 289 730. 
Děkujeme vám a těšíme se na vaši ná-
vštěvu.

 Zaměstnanci muzea

Zákonný zástupce dítěte je povinen při-
hlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdě-
lávání, pokud dovršilo pěti let do 31. 8. 
2019.
Mateřská škola uskutečňuje zpravidla 
vzdělávání pro děti od tří do šesti let. 
Děti mladší tří let budou přijaty pouze 
v případě, pokud kapacita školy dovo-
lí. Pokud se rodiče nemohou z vážných 
důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném 
termínu, je nutné se domluvit s ředitel-
kou školy na termínu náhradním. (tel. 
493 798 291).
Přihlášku k zápisu lze stáhnout z webo-
vých stránek školy (www.msstarapaka) 
nebo si vyzvednout přímo v mateřské 
škole před zápisem. Na našich webových 
stránkách se také dozvíte podrobnější in-
formace k zápisu.
Před zápisem si můžete přijít prohléd-
nout mateřskou školu i se svými dětmi 
ve Dni otevřených dveří, který se bude 
konat v úterý 9. dubna od 8.00 do 10.00 a 
od 14.30 do 16.00 hodin
Mateřská škola nabízí 3 třídy s celoden-
ním provozem, saunu pro děti, zahradu 

Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

v přírodním stylu. Jako doplňkové ak-
tivity nabízíme výtvarný kroužek, en-
vironmentální výchovu - např. péče o 
zvířata v teráriu a ryby v akváriu, pěvec-
ký sboreček, výuku angličtiny, prevenci 
poruch řeči, kurzy plavání, sportovní, 
lyžařskou školičku, účast na projektech 
Saunováčci, Zdravá pětka a Mrkvička, 
společné akce s rodiči- vystoupení dětí, 
výtvarné dílny, výlety atd. atd. - více na 
webových stránkách školy.

Kritéria k přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání v Mateřské 
škole, Stará Paka pro školní rok 
2019/2020: 

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka, sta-
noví následující kritéria, podle kterých 
bude postupovat při rozhodování o při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 
Mateřské škole Stará Paka v případech, 
kdy počet žádostí podaných zákonnými 
zástupci dětí o přijetí překročí stanove-
nou kapacitu maximálního počtu dětí 

pro mateřskou školu. Kritéria jsou stano-
vena v souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Děti, na které se vztahuje povinné 
předškolní vzdělávání podle § 34, 
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., škol-
ský zákon, v platném znění s trvalým 
pobytem ve Staré Pace a přidružených 
obcích: Brdo, Zápřičnice, Krsmol, 
Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov.

2. Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší tří let 
věku, pro něž je mateřská škola spá-
dová (mají trvalý pobyt ve Staré Pace 
a přidružených obcích: Brdo, Zápřič-
nice, Krsmol, Roškopov, Ústí u Staré 
Paky, Karlov) nebo v případě cizinců 
zde mají místo pobytu.

3. Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší dvou 
let věku, pro něž je mateřská škola 
spádová (mají trvalý pobyt ve Staré 
Pace a přidružených obcích: Brdo, 
Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, Ústí 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÁ PAKA
ve čtvrtek 2. května 2019 od 8 do 16 hodin

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

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

očkovací průkaz nestačí) 
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování) – netýká se dětí s po-
vinnou předškolní docházkou

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

pokračování na další straně
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u Staré Paky, Karlov) nebo v případě 
cizinců zde mají místo pobytu.

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

Při rozhodování o přijetí v bodě 2, 3 a 4 
bude postupováno pouze dle data naro-
zení, tj. od nejstarších po nejmladší, a to 
do naplnění kapacity školy. 

Do mateřské školy mohou být přijaty 
pouze děti, které se podrobily pravidel-
ným očkováním nebo mají doklad, že 
jsou proti nákaze imunní nebo že se ne-
mohou očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (Zákon č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví). Toto usta-
novení se nevztahuje na děti s povinnou 
předškolní docházkou.

Při rozhodování o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání v mateřské škole 
bude ředitelka mateřské školy brát v 
úvahu (v případě podání vyššího počtu 
žádostí než je kapacita školy) důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném 
pořadí 1 až 4.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Mateřská škola, Stará Paka zve všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat v úterý 9. dubna od 8.00 do 10.00 hodin 

a od 14.30 do 16.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout prostory mateřské školy a můžete se zapojit také do čin-

ností s dětmi. Těšíme se na Vás.

Snahou mateřské školy je v 
posledních letech získávání 
rodičů dětí ke spolupráci a 
vytváření vzájemného po-
rozumění a důvěry při spo-
lečné výchově jejich dětí. V 
březnu měli rodiče možnost 
se zúčastnit ukázky práce s 
dětmi. A jak vše probíhalo?
Po úvodním přivítání rodi-
čů dívky a chlapci předvedli, 
jak umí pojmenovat zvířát-
ka na obrázku, jak zvládají 
nejen prostorovou orienta-
ci, ale i pohyby a zvuky daných živočichů. Další pohybová část byla zaměřena na pro-
tažení svalů těla, rovnováhu, koordinaci pohybů a prolézání překážek. Poděkování 
za snahu patří hlavně vašim dětem.                         Eva Zahradníková a Lea Cilerová

LYŽAŘSKÝ KURZ     
V lednu se naše děti z mateřské školy 
tradičně zúčastnily lyžařského kurzu ve 
Ski areálu Máchovka Nová Paka. Mrazy, 
které kurzu předcházely a přidělávaly 
nám starosti, naštěstí přestaly, když na 
nás vykouklo sluníčko. Počasí bylo tedy 
ideální, co víc si přát? Kdo neměl vhodné 
lyžařské vybavení, mohl si je ve škole bez 
problémů a operativně zapůjčit. Teplý čaj 
byl připraven vždy a zázemí nás těšilo. 
Pomyslné mraky na obloze připluly v po-
době instruktorů, kteří neměli dostatek 
zkušeností s dětským kolektivem a někdy 
ani s metodikou. K objektivnímu názo-
ru je vhodné zmínit, že s nedostatkem 
instruktorů se potýkají všechny lyžař-
ské školy, a proto se jejich provozovatelé 
uchylují k zaměstnávání „instruktorů“ 
bez licencí a zkušeností. Otevřel se tak 
prostor pro řadu nedorozumění. Pokud 
má dítě dioptrické brýle, čímž je ztížena 
jeho zraková orientace a lyžařská helma 
tlumí sluchové vnímání, není možné dítě 
obviňovat z neposlouchání. Takové dítě 
je rádo, že částečně ví, kde se nachází. 
Chceme věřit, že děti k lyžování neztrati-
ly motivaci a budou se těšit na každoroč-
ní první sněhovou vločku.

Bc. Staňková Jana

Ukázka vzdělávací práce pro rodiče 
v Sedmikrásce
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ROZHLEDNY
ČESKÉ REPUBLIKY
NA POHLEDNICÍCH

ZE SBÍRKY

Místní knihovna ve Staré Pace
Vás zve na výstavku

Jana Šulce
Výstava bude přístupná 1. - 12. dubna 2019
v provozní době knihovny, po domluvě kdykoliv

KN I H OVNA

Fotografická soutěž pro děti a mládež 
HOKUS FOKUS – 2. ročník
Spolek OPEN ART, z.s. s radostí vyhlašuje 2. ročník Fotografické soutěže pro 
děti a mládež HOKUS FOKUS! Letos budou mít účastníci více času na focení 
a zasílání fotografií než vloni, neboť uzávěrka i vyhlášení budou až na podzim.
Rádi bychom opět dali všem mladým a nadějným fotografickým nadšencům 
šanci zasoutěžit si. A to nejen o hodnotné ceny. Přínosem by měla být přede-
vším zpětná vazba, osobní setkání se členy poroty, možnost vyslechnout si rady 
a tipy či účast na závěrečném vyhlášení spojeném s vernisáží a diskuzí k jednot-
livým soutěžním fotografiím. Soutěž je znovu vyhlášena pro dvě věkové katego-
rie a čtyři tematické okruhy, a to  následovně:
věkové kategorie: I. kategorie pro děti od 0 do 14 let, II. kategorie pro mládež 
od 15 do 19 let
Tematické okruhy:
a) ”Nevšední radosti ve všední starosti”(reportážní fotky běžných činností, 
každodenní starosti i radosti, fotografie rodiny a přátel. Zachycení čehokoliv 
zajímavého z běžného dne – např. dělání domácích úkolů, příprava nedělního 
oběda, portrét babičky s dvanácti vnoučaty…)
fotografický žánr: reportáž, dokument, portrét
b) ”Krajina mýma očima”(fotografie oblíbených nebo zajímavých míst pořízené 
při toulkách přírodou, snímky z procházek i vyjížděk do přírody, daleké obzory 
i skryté detaily, které mnozí přehlédnou…)
fotografický žánr:  krajina, krajinný detail, makro
c) ”Inspirace místa”(…ať už pulzující velkoměsto, rušná ulice, tajemné zákoutí nebo ospalá vesnice – všude kolem je možné po-
tkat inspirativní tvář, zachytit neobvyklý architektonický  detail nebo neobyčejný okamžik …)
fotografický žánr:  architektura, street, industrial
d) “Staropacko”(téma snažící se zachytit genia loci této nenápadné, ale významné křižovatky cest v kraji blouznivců, hledačů 
podkrkonošských polodrahokamů, spiritistů a snivců…)
fotografický žánr: krajina, architektura aj.
Hlavní cenu do kategorie „Staropacko“ věnuje Obecní úřad Stará Paka. Děkujeme!
Maximální počet zaslaných originálních fotografií od jednoho autora v příslušné věkové kategorii jsou tři fotografie pro každé 
téma (celkem max. 12). Fotografie lze do soutěže zasílat  od 1. 4. 2019 do 30.9. 2019. Vernisáž fotografií a vyhlášení výsledků pro-
běhne dne 12. 10. 2019 v Kině Nová Paka; výstava bude následně k vidění v prostorách OÚ ve Staré Pace.
Jako porotci soutěže budou opět působit zajímavé osobnosti regionu, kteří nejen že z různých úhlů pohledu ohodnotí zaslané 
snímky, ale možná mladé účastníky svým životem i motivují a inspirují! Pravidla soutěže a podmínky přihlášení najdete na htt-
ps://roskopov.open-art.cz/2-rocnik-fotograficke-souteze-hokus-fokus-2019/. Za OPEN ART, z.s. Mgr. Kateřina Krejčová
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  V  DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Návštěvníky přivítal Ladislav Kratina 
(vedoucí projektu DOMEČEK PLNÝ 
KOLEČEK), který představil své kolegy 
z výboru spolku SPB Marcelu Sedlá-
kovou (ředitelku a vedoucí sociálních 
služeb) a Honzu Pelikána (zakladatele 
spolku, vedoucího sportovních aktivit a 
koordinátora stavebních prací, které si 
tento spolek z velké části dělá svépomocí 
za podpory dobrovolníků a stavebních 
učňů z Hostinného).

Historie spolku Sportem proti ba-
riérám, z. s. a projektu DOMEČEK 
PLNÝ KOLEČEK
L. Kratina v krátkosti připomněl historii 
spolku SPB: jeho založení v roce 2006 a 
to, jak brzy (přes původní záměr věnovat 
se pouze integrujícím sportovním aktivi-
tám pro těžce postižené vozíčkáře) začali 
provozovat chráněné dílny a poskytovat 
terénní osobní asistenci, aby postiženým 
lidem v regionu Novopacka umožnili žít 
v domácím prostředí a pracovně se rea-
lizovat.
V roce 2013 svoji činnost spolek SPB 
provozoval v pronajatých prostorách již 
na pěti místech ve Staré a Nové Pace, 
což bylo velmi náročné a neumožňo-
valo to další rozvoj. Proto v létě tohoto 
roku koupili objekt tiskárny FITOS, aby 
sem mohli postupně sestěhovat své tři 
chráněné dílny, sklady sportovních a 
kompenzačních pomůcek, kanceláře a 
kontaktní místo sociálních služeb a také, 
aby své služby mohli rozšířit o komunit-
ní bezbariérové bydlení s asistencí. Tento 
celý záměr nazvali „projekt DOMEČEK 
PLNÝ KOLEČEK“.

Chráněné dílny, sportovní a volnoča-
sové aktivity spolku
J. Pelikán zmínil, že v chráněných díl-
nách spolku SPB nyní pracuje 29 zdra-
votně postižených zaměstnanců, kteří 
pro jiné společnosti kompletují výrobky, 
ale mají také vlastní výrobu keramiky, 
loutek – marionet, proutěného zboží a 
dárkových krabiček. Ještě během letošní-
ho jara budou v DOMEČKU připraveny 
další prostory, aby se sem mohla přestě-
hovat i poslední dílna na výrobu sportov-
ních pomůcek a dalších výrobků z kovu 
a dřeva na objednávku, která nyní fun-
guje v areálu společnosti Norma. Dílny 
v DOMEČKU se budou dále rozšiřovat, 
ale nejdříve bude potřeba zrekonstruo-
vat celé pravé křídlo objektu. L. Kratina 
doplnil, že zdravotně postižení lidé pra-

cují nejen v dílnách, ale podílejí se také 
na administrativní a organizační práci, 
fundraisingu (získávání peněz nejen od 

sponzorů a dárců, ale např. také z grantů 
a dotací), atd. Díky jejich činnosti může 
spolek nejen rekonstruovat DOMEČEK, 
ale také úspěšně rozvíjet např. i terénní 
osobní asistenci. 
J. Pelikán dále informoval, že se spolek 
SPB věnuje především dvěma integru-
jícím sportům – iBoccie (což je obdoba 
petangue) a iKuželníku (což je víceméně 
závěsný kuželník). V obou sportech, do 
kterých se mohou společně zapojit lidé 
úplně zdraví i velmi těžce postižení / děti 
i senioři (neboť handicap díky pravidlům 
a kompenzačním pomůckám nehraje 
u těchto sportů roli), spolek organizuje 
celorepublikové turnaje pro více než 120 
sportovců, ale také regionální tréninky a 
turnaje. V posledních letech se do těchto 
tréninků a turnajů zapojují také místní 
senioři. Spolek také školí trenéry a orga-
nizátory sportovních aktivit jiných spol-
ků a sdružení.
Spolek SPB také zajišťuje postiženým 
lidem a seniorům účast na kulturních 
akcích, pořádá bály, turistické výlety, re-
cesistické soutěže typu hasičský útok na 
vozíku a největší počet zdravotně posti-
žených u pramene Labe a další volnoča-
sové aktivity.

Komunitní bydlení, farma a komu-
nitní zahrada
Bezbariérové bydlení s asistencí je v DO-
MEČKU určeno pro lidi, kteří nezvládají 
být sami doma, anebo nemohou být v 
domácím prostředí aktivní a užiteční. 
Těmto lidem DOMEČEK poskytuje ne-
jen bydlení a odbornou asistenci, ale také 
práci v chráněných dílnách a sportovní 
a volnočasové aktivity. Smyslem je, aby 
díky práci a vzájemné výpomoci byli tito 
lidé co nejvíce soběstační.
V DOMEČKU již nyní bydlí 6 lidí a bě-

Dne 20. 3. 2019 proběhl v bývalé tiskárně FITOS (Nádražní 111, Stará Paka) den otevřených dveří, který zorganizoval spolek 
Sportem proti bariérám, z.  s.

hem tohoto roku by měla být dokonče-
na rekonstrukce rodinného domku pod 
železničním viaduktem. Tento domek, 

který hrozil zřícením a který sloužil 
jako černá skládka, se snaží spolek 
SPB zrekonstruovat svépomocí již od 
roku 2014. Peníze na materiál, který 
nesežene sponzorsky, získává přes 
veřejnou sbírku a z různých nadací.
Na zahradě DOMEČKU, jako volno-
časová aktivita členů komunitního 
bydlení, vzniká malá farma a komu-
nitní zahrada, kterou by chtěl spolek 
v budoucnu zpřístupnit veřejnosti.

Sociální služby: nepřetržitá te-
rénní osobní asistence
M. Sedláková připomenula, že terénní 
osobní asistenci spolek SPB poskytuje na 
Novopacku již 11 let - od roku 2007. Od 
té doby osobní asistentky spolku pomoh-
ly více než 360 nesoběstačným lidem žít 
v domácím prostředí, aby nemuseli ode-
jít do domovů důchodců, pečovatelských 
domovů a dalších pobytových zařízení. 
Těmto lidem asistenti poskytli již více 
než 80 tis. hodin osobní asistence. Pomá-
hají jim nejen se základními potřebami, 
jako je například osobní hygiena, úklid, 
nákupy, dovoz a příprava jídla, atd., ale 
také je doprovází a vozí k lékaři, na úřa-
dy, zajišťuje sociální kontakty i asistuje 
při zájmových činnostech. Díky tomu, 
že je služba nepřetržitá (24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu i o svátcích), tak i zcela 
nesoběstační lidé, kteří nemají potřebné 
rodinné zázemí, mohu žít důstojně a v 
domácím prostředí.
Od roku 2007 spolek SPB neustále tuto 
službu navyšuje. Od loňského roku pra-
cuje v sociálních službách spolku SPB již 
13 osobních asistentek a asistentů. Na 
Novopacku se dlouhodobě starají až o 
70 nesoběstačných lidí. Za klienty jezdí 
osobními automobily. V letech 2017 a 
2018 spolek SPB pro Novopacko získal 
6 nových automobilů, včetně jednoho 
velkoprostorového auta s nakládací plo-
šinou a úchyty pro převoz až 4 vozíčkářů 
najednou. 
V loňském roce spolek SPB začal tuto 
službu poskytovat také v regionu Hořic-
ka – ve všech jeho spádových obcích.

Financování jednotlivých činností 
spolku
L. Kratina na závěr představení spolku 
SPB nastínil způsoby financování jeho 
jednotlivých činností. Provozní náklady 

ilustrační foto
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chráněných dílen se financují z tržeb, 
které tyto dílny mají, a dofinancovávají 
se z dotací od úřadu práce na podporu 
zaměstnávání zdravotně postižených 
pracovníků. 
Sportovní aktivity spolku SPB již mají 
své stálé podporovatele, z nichž nejvý-
znamnější je ČSOB Leasing, která každý 
rok věnuje 100 000,- Kč. Sportovní ak-
tivity podporuje také město Nová Paka 
částkou 50 tis. Kč a Stará Paka částkou  
5 000,- Kč.
Provoz komunitního bydlení a zahrady 
spolek financuje z nájmů a poplatků, na 
které si členové komunitního bydlení vy-
dělávají v chráněných dílnách.

Co se týče investičních nákladů, tak nej-
větší problém měl spolek SPB s koupí ob-
jektu bývalé tiskárny. Jako nezisková or-
ganizace nemohli získat žádný úvěr, a tak 
si výbor spolku na sebe musel vzít hypo-
téční úvěr. Naštěstí spolek zvládá splátky 
hypotéky splácet z veřejné sbírky a done-
dávna také z nájmu tiskárny FITOS.
S rekonstrukcí objektu bývalé tiskárny ze 
začátku nejvíce pomohl výtěžek advent-
ních koncertů v roce 2014, kde se vybra-
lo téměř 1,8 mil. Kč. Za tento výtěžek se 
do objektu instaloval výtah a vybudo-
vala se první chráněná dílna. Na další 
rekonstrukce shání spolek SPB finanční 
podporu z celé republiky přes veřejnou 
sbírku a z nadací. Většinu materiálu získá 
buď sponzorsky zcela zdarma, nebo s vý-
raznou slevou. Stavební práce si většinou 
dělají svépomocí. 

Největší problém má spolek SPB s finan-
cováním terénní osobní asistence. Tato 
služba byla dlouhodobě ve ztrátě přes 
0,5 mil. Kč a spolek ji musel částečně 
financovat ze své  vedlejší hospodářské 
činnosti. Odhadované provozní náklady 
pro rok 2019 jsou téměř 7 mil. Kč, a to 
pouze na Novopacku. Mzdové náklady 
tvoří více než 5 mil. Kč a velkou část ná-
kladů tvoří provoz a údržba automobi-
lů, které jsou pro poskytování asistence 
nezbytné. Klienti, kteří osobní asistenci 
využívají, se na těchto nákladech podílí 
zhruba jednou třetinou a asi polovinu 
pokryje dotace především z MPSV, z 
Královéhradeckého kraje a z Města Nová 
Paka a Obce Stará Paka. I přes tuto vý-
raznou podporu však spolek SPB musel v 
loňském roce opět více než 300 tis. Kč na 
dofinancování služby zajistit ze své ved-
lejší hospodářské činnosti. Významná je 
také podpora soukromých dárců a spon-
zorů. L. Kratina vyzdvihl skvělou spolu-
práci s Městem Nová Paka i zlepšující se 
spolupráci s Obcí Stará Paka. Na osobní 
asistenci spolek SPB letos uspořádal be-
nefiční country bál, dále hledá dlouho-
dobé podporovatele z řad firem v našem 

regionu, kterým nabízí např. reklamu 
na svých autech, a v neposlední řadě se 
chystá oslovit obyvatele našeho regionu 
s tím, že mohou tuto službu dlouhodo-
bě podporovat např. zasláním dárcovské 
SMS na tel.: 87 777 ve tvaru: DMS TRV 
DOMECEK 30 nebo DMS TRV DOME-
CEK 60 nebo DMS TRV DOMECEK 90 
a budou každý měsíc přispívat 30, 60, 
nebo 90 Kč (než zašlou na stejné číslo 
SMS ve tvaru: STOP DOMECEK, a svoji 
podporu tím ukončí). Možností je také 
zadat trvalý příkaz s libovolnou částkou 
na účet: 218286566/0300. L. Kratina věří, 
že si lidé postupně uvědomí, že terén-
ní osobní asistenci dříve nebo později 
využije každý, kdo se chce v budoucnu 
postarat o své blízké a dlouhodobá pod-
pora drobných dárců se tak stane jedním 
z dalších pilířů financování této natolik 
potřebné služby.

Slova starosty Staré Paky a mís-
tostarosty Nové Paky na závěr
Na závěr L. Sedláková, která za spolek 
oslovuje potencionální sponzory, po-
děkovala všem, kdo spolek podporují, a 
slovo také dostali pan M. Pospíšil (mís-
tostarosta Nové Paky) a pan J. Herber 
(starosta Staré Paky).  Oba spolek SPB 
pochválili za veřejně prospěšnou činnost 
(zejména terénní osobní asistenci, která 
není v mnoha jiných regionech tak do-
stupná jako u nás) a ubezpečili zástup-
ce spolku, že budou jejich snahy dále 
podporovat. Pan starosta Herber navíc 
přítomné ubezpečil, že nové zastupitel-
stvo se otázkou sociálních služeb začalo 
velmi aktivně zabývat a chce pracovat 
na zlepšení komunikace se všemi, kdo v 
této problematice figurují - včetně spol-
ku SPB. Na závěr pan starosta Herber 
oznámil skvělou zprávu, že zastupitel-
stvo spolku SPB schválilo žádost o dotaci 
na provozní náklady terénní asistence v 
plné výši.

A co bylo dále?
Návštěvníci si pak pro odlehčení mohli 
poslechnout koncertní vystoupení ZUŠ 
Nová Paka, při kterém se mohli občers-
tvit (občerstvení pomohly zajistit restau-
race Novopacké sklepy a Střední škola 
gastronomie a služeb – Nová Paka) a 
ochutnat čokoládu ze společnosti LíLá 
– staropacká čokoládovna, kávu z no-
vopacké pražírny ORBIS a zakoupit si 
také produkty z farmy DOMEČKU (do-
mácí chléb, nudle a vajíčka).
Při prohlídce DOMEČKU si návštěv-
níci mohli prohlédnout kompenzační 
pomůcky firmy MEYRA, automobily 
spolku upravené pro transport vozíčká-
řů, chráněné dílny i komunitní bydlení a 
zázemí pro osobní asistenci. V zatím ne-
využívaných prostorách objektu průvod-

ci z DOMEČKU návštěvníkům nastínili, 
co dále mají v plánu (např. vybudování 
skladu kompenzačních pomůcek, roz-
šíření chráněných dílen, atd.), a pak se 
návštěvníci mohli podívat na zahradu, 
kde se rodí farma, která bude propojovat 
objekt bývalé tiskárny s domkem pod vi-
aduktem.

Účast byla hojná, atmosféra srdečná a 
odhodlání spolku SPB pro další výzvy 
veliké. Poděkování patří všem, kdo přišli, 
i těm, kteří spolek SPB podporují a zají-
mají se o jeho činnost. DÍKY!!!

Zdroj: Sportem proti bariérám, z. s.

Sportovní ples a 
dětský karneval  

v Roškopově
Roškopovský kulturní dům byl i v 
únoru místem setkávání. Dva dny po 
svátku Sv. Valentýna se letos konala 
každoroční akce roškopovského So-
kola a AVZO - Sportovní ples. Tomu 
odpovídala i letošní výzdoba – a snad 
všechny návštěvníky potěšila! Účast 
byla hojná, k čemuž jistě přispěla tra-
dičně bohatá tombola, výborná do-
mácí kuchyně a příjemná hudba, jež 
vyhověla vkusu mladší i starší gene-
race. 

Díky patří nejen návštěvníkům plesu, 
kteří svou účastí podpořili výše zmí-
něné organizace, ale i členům organi-
zací samotných, kteří se v rolích vý-
čepních, číšníků, kuchařů a barmanů 
na úspěchu celé akce podíleli. 

Hned druhý den se odpoledne konal 
dětský karneval. Šárka Havelková, 
Marek Havelka a Ema Hobzová pro 
děti připravili více než dvě hodiny 
plné soutěží a her o drobné ceny. Po-
bavit se a zasoutěžit si tentokrát dora-
zilo téměř 40 dětí. 

Za Sokol a AVZO Roškopov  
Mgr. Adéla Krejčová
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S POR T

O víkendu osmého týdne roku 2019 
uspořádal Oddíl lyžování při TJ Sokol 
Stará Paka již tradiční Přejezd Jizerských 
hor a Krkonoš. Letos to byl už 41. ročník. 
V lednu tohoto roku napadlo na horách 
poměrně velké množství sněhu. Sice se 
poté žádné větší sněžení neobjevilo a 
sníh pomalu ubýval a měnil svoji kvali-
tu, ale stále ho bylo dostatek a nemuseli 
jsme mít strach, že se nesvezeme.

V sobotu 23. 2. 2019 byl naplánovaný 
sraz již tradičně na vlakovém nádraží ve 
Staré Pace ráno v 6:25 hodin. Místní ski-
jáci přišli po svejch a Novopačáci přijeli 
vláčkem. Do rychlíku směr Železný Brod 
nás nastoupilo deset a v 6:31 jsme vyjeli 
vstříc dalšímu ročníku Přejezdu. Cestou 
k nám ještě přistoupil Martin Pilař, tak-
že nás nakonec jelo jedenáct. Letošním 
naším cílem byly polské Jakuszyce, kam 
jsme s přestupy v Železném Brodě a Tan-
valdu dojeli asi v 8:10 hodin.

První den - sobota 23. 2. 2019 – 29,9 km
Po vystoupení z vlaku jsme popošli 
opravdu malý kousek, abychom se do-
stali na polské běžecké stopy a pak již 
mohl zaznít povel „ski nasadit“. Letošní 
účastníci Přejezdu se tak těšili do stopy, 
že po nasazení lyží začali postupně odjíž-
dět, takže se nepodařilo nafotit pořádné 
společné startovní foto. Toto se částeč-
ně podařilo až po asi 3 km na Rozcestí 
pod Cicha Równia (944 m. n. m.). Zde 
jsme se zastavili, dali se dohromady jako 
parta lyžníků a já jsem mohl konečně 
potvrdit konečnou účast. I když vlastně 
ani to není úplná pravda, což vysvětlím 
dále. Na tomto místě nás bylo deset. Jak 
je to možné, když do Jakuszyc nás dojelo 
jedenáct?
Je to prosté, Jana Šepsová se uvolila, že 
se postará o Staropackou boudu, než na 
ni dorazíme my. Tam je potřeba hlavně s 
předstihem zatopit, aby se bouda alespoň 
trochu nahřála. Proto se hned po nasa-
zení ski od nás oddělila a vydala se sama 
přes polskou osadu Orle a Harrachov 
na Staropackou boudu. Tam zatopila na 
obou cimrách a poté pro nás navařila 
velký kastról vynikající políuky. Ještě se 
zde zmíním o dvou dalších skijácích, o 
kterých jsme předem věděli. Byli to dva 
Roškopáci Pavel Červený a Jirka Suchar-
da starší. Ti se s ohledem na Jirkův věk 
rozhodli jet vlastní kratší trasu, na které 
se pak s námi setkají. Tímto byl dovršen 
kompletní počet lyžníků letošního Pře-

jezdu na třináct, což je celkem pěkná 
účast.
Jmenovitě: Václav Šeps, Jana Šepsová, 
Jiří Šulc, Petr Vancl, Radek Fišera, Jiří 
Grafek, Pavel Červený, Jiří Sucharda, 
Pavel „Berry“ Hakl, Šárka Haklová, 
Petr Hnízdo, Jiří Kučera, Martin Pilař.

Tak abych se vrátil zpět na polské roz-
cestí k naší kumpánii. Na této turistické 
křižovatce jsme se tedy dali dohromady, 
trochu se vyfotili do kroniky a domluvili 
se na dalším postupu. Z rozcestí jsme se 
vydali na severozápad, z našeho pohledu 
tedy rovně do neupravené stopy. Cesta 
byla rozbitá od několika lyžařů, pěších 
turistů i turistů se sněžnicemi, a dokon-
ce tam prováděl nějaké tanečky i sněžný 
skútr. Navíc byl sníh dosti tvrdý a po 
několika oblevách i poměrně ledovatý. 
Prostě nejelo se zrovna moc dobře. Nás 
to ale neodradilo a statečně jsme mírně 
stoupali ve vytyčené trase až k rozcestí 
s panenkou Marií (6,2 km, asi 990 m. n. 
m.) nad chatou Górzystów. Zde mělo být 
nejvyšší místo letošního přejezdu, a tak 
jsme dle tradice dopřáli trochu ohnivé 
vody i duchovi hor, aby nám přízeň za-
chovati ráčil.

Z tohoto rozcestí jsme měli poměrně os-
tře sjíždět lesem až k chatě Górzystów. 
Sjezd byl ale ledovatý, dosti nebezpeč-
ný a ski bychom museli sejmout a jít po 
svejch. Na druhou stranu byl i dostatek 
času, a tak jsme se rozhodli neodbočit a 
pokračovat po stejné cestě dalším mír-
ným stoupáním asi 1,1 km na Rozcestí 
pod Kopą (7,3 km, asi 1003 m. n. m.). 
Zde byl skutečný nejvyšší bod letošního 
Přejezdu. Odbočili jsme vlevo a krásným 
širokým sjezdem a mírným klesáním 
lesní tak zvanou zelenou cestou dojeli 
až na zasněženou horskou asfaltku, kte-
rá spojuje Górzystów s městem Świera-
dów-Zdrój (10,3 km, asi 917 m. n. m.). 
Vyfotili jsme se, odbočili opět vlevo, 
čímž jsme změnili směr k domovu, tedy 
k Čechám a ostřeji sjížděli již po uprave-
né stopě k chatě Górzystów (11,8 km, asi 
845 m. n. m.).

Blížil se čas oběda,  a tak jsme nemohli 
tuto útulnou chatu na Velké jizerské lou-
ce minout. Zašli jsme dovnitř, ochutnali 
jejich vyhlášený lívanec přes celý talíř s 
borůvkami a šlehačkou a samozřejmě, co 
jiného se k tomuto hodí, než trochu pol-
ské zrzavé vody s pěnou. S takto potěše-

ným žaludkem a odpočinutými nohami 
jsme opustili vyhřátou chalupu a vydali 
se na další trasu. Nejdříve jsme sjeli po 
louce k mostu přes Jagniecy potok a na 
druhé straně jsme opět vystoupali na 
další rozlehlou louku. Dali jsme se do-
hromady a dále jeli téměř po rovině po-
dél Jizery k asi 4 km vzdálené chatě Orle. 
Po příjezdu na Orle (16,8 km, 830 m. n. 
m.) jsme se setkali s Pavlem Červeným 
a Jirkou Suchardou starším, jak jsem je 
zmínil výše. Oba odpočívali venku u 
stolu a spokojeně obědvali. Měli jsme z 
toho velkou radost, jak se nám náš plán 
setkání podařil. Opět jsme se tady trochu 
zdrželi a odpočinuli si před další cestou.

Z Orle jsme stoupali po známé ces-
tě směr Jakuszyce až na Rozcestí pod 
Działem Izerskim (18,6 km, 883 m. n. 
m.). Zde nás opustil Martin Pilař, který 
z rodinných důvodů s námi nemohl jet 
na Staropackou boudu. Do odjezdu vla-
ku z Harrachova měl ještě dostatek času, 
a tak se jel ještě projet do Jakuszyc a pak 
se teprve vracel na vlak do Harrachova. 
My ostatní jsme odbočili doprava a po-
kračovali směrem k vlakovému nádraží 
Harrachov. Tam jsme ale nedojeli a asi 
po 1,7 km jsme odbočili ostře doleva a 
po úzké lesní cestě sjeli k železniční trati. 
Tu jsme podešli tunelem za dramatic-
kých okolností po dřevěné zledovatělé 
lávce, na které hrozil každou chvilku pád 
do potoka s poměrně velkým množstvím 
vody. Tunel se nám podařilo zdárně pře-
konat a mohli jsme ski nasadit a pokra-
čovat v dalším přiblížení k Harracho-
vu. Sjezd od trati k biatlonové střelnici  
v Harrachově nebyl na zledovatělé úzké 
lesní cestě nijak jednoduchý. Nicméně 
všem se podařilo bez pádu a zranění 
překonat státní hranici a sjet až dolů do  
Harrachova (22,1 km, 657 m. n. m.). Ko-
lem střelnice jsme projeli až ke sklárně, 
zuli ski a zamířili do naší po několik roč-
níků Přejezdů oblíbené hospůdce For-
mance. Bohužel tato útulná hospůdka 
je již nějakou dobu zavřena, a tak nám 
nezbylo nic jiného než pokračovat Ha-
rrachovem dál a zakotvili jsme na jídlo 
až v hospodě Hotelu Praha. Tady jsme se 
výborně najedli a potěšili zrzavou vodou. 
Poslední část prvního dne přejezdu se 
již odvíjela dle klasického scénáře. Cent-
rem Harrachova jsme prošli k lanovce na 
Čerťák, nasadili ski a podél Mumlavy a 
následně podél Ryzího potoka dojeli na 
Rýžoviště. Na závěr jsme si nechali nej-

Přejezd Jizerských hor a Krkonoš 2019
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náročnější stoupání z Rýžoviště na Stu-
denov (27,5 km, 928 m. n. m.). Tady jsme 
už měli vyhráno, protože nás od Staro-
packé boudy dělilo jen 1,5 km téměř 
roviny a 1 km sjezdu k boudě, kam se 
všichni lyžníci dostali bez újmy na zdraví 
a materiálu (29,9 km, 825 m. n. m.).
Ve vyhřáté Staropacké boudě nás ještě za 
světla přivítala Jana Šepsová s radostí z 
tak brzkého příjezdu. Po převléknutí do 
suchého oblečení jsme byli všichni od-
měněni její vynikající políukou, za kte-
rou sklidila všeobecnou pochvalu. Dále 
proběhlo přivítání všech účastníků Pře-
jezdu na Staropacké boudě náčelníkem 
výpravy, čímž skončily oficiality a mohlo 
se přikročit k hodnocení trasy letošního 
Přejezdu a k volné zábavě. Ta se ostatně 
jako vždy protáhla do pozdních nočních 
hodin.
Druhý den - neděle 24. 2. 2019
Na neděli nebyla dopředu naplánována 
žádná trasa s tím, že se na nějaké do-

hodneme večer na boudě. Vzhledem ke 
zkušenostem s kvalitou sněhu a zledo-
vatělých cest z minulého dne bohužel k 
jednotnému názoru nedošlo. Bylo však 
dohodnuto, že ráno po úklidu se každý 
již rozhodne dle svého. Nikdo však nepo-
jede sám, ale vždy jako člen nějaké malé 
tlupy. Tato dohoda byla také naplněna, 
jednotlivé skupiny postupně odjely, a tak 
se ani nepodařilo vytvořit společnou zá-
věrečnou fotku všech účastníků Přejezdu 
před Staropackou boudou jako v minu-
losti.
No a co na závěr? Zde jsem vždy děkoval 
osazenstvu boudy za zázemí, které pro 
zmrzlé lyžníky připravilo. Bohužel letos 
se celé osazenstvo skládalo z obětavé 
Jany Šepsové, která se jako jediná uvo-
lila tuto řeholi podstoupit. Pro pořádek 
však nesmím zapomenout ani na Květu 
Nýdrlovou, která i přes svůj věk pomoc 
také přislíbila, ale bohužel onemocněla, a 
tak na boudu zbyla Jana sama. Takže ďu-

čata, moc vám za všechny skijáky děkuji. 
Květě za ochotu pomoci, se kterou vždy 
přistupuje k akcím pořádaným naším 
oddílem, a Janě za to, že sama ujela po-
měrně hodně kilometrů a ještě se sama 
postarala o zázemí na boudě.
Ještě jednou moc a moc děkujeme.
Také samozřejmě děkuji všem lyžníkům 
za účast a projeté kilometry. Pevně vě-
řím, že se trasa líbila a pro ty, kteří tyto 
cesty neznali, byla přínosem k soukro-
mému prozkoumávání dalších nových 
cest v Jizerských horách.
Nakonec ještě trochu statistiky.
Délka trasy:  29,9 km
Letošní ročník měl dvě účastnice: Jana 
Šepsová - 21 km - trasa popsána výše
Šarka Haklová - dlouhou trasu ujela bez 
problémů
Nejstarší účastník:  
Jirka Sucharda st. z Roškopova - ročník 
1938

Václav Šeps

Novopacké zimní středisko našeho měs-
ta Máchovka  se stalo ve čtvrtek 14. úno-
ra 2019 dějištěm již sedmých Zimních 
her seniorů našeho kraje. Kolektiv pra-
covníků zimního střediska vzorně při-
pravil sjezdové a běžecké tratě, které pro 
další soutěže doplnily prostory kuželny 
a bowlingu. Pořadatelem této akce byla 
stejně jako v minulých letech regionální 
organizace Svazu seniorů Novopacka ve-
dená panem Bohumírem Hamáčkem. 
Důležitost a význam her dodal svojí ce-
lodenní přítomností a záštitou, kterou 
nad nimi přijal, hejtman Královéhradec-
kého kraje PhDr. Jiří Štěpán. Slavnost-
ní zahájení na ploše zimního stadionu 
provedl Bohumír Hamáček, na kterého 
navázal zástupce krajského vedení svazu 
Ing. Jaroslav Groh. Přítomné pozdravil i 
hejtman a popřál všem úspěchy ve spor-
tovních soutěžích. Dále byli přítomni 
starosta Staré Paky Jan Herber, starosta 
našeho města Mgr. Josef Cogan, vedoucí 
odboru školství a tělovýchovy Mgr. Bo-
huslav Benč, člen sportovního výboru 
František Škvařil a předsedkyně rady se-
niorů Ing. Růžena  Rýglová. Důstojnost 
sportovnímu klání dodal i maskot zim-
ních her - Krakonoš.
Soutěžilo se v pěti disciplínách. Zimní 
disciplíny, slalom, běh na lyžích a střelba 
na hokejovou branku, doplnilo soutěžení 
v bowlingu a kuželkách. Seniorští spor-
tovci byli rozděleni tradičně do dvou ka-
tegorií, a to do 70 let a nad 70 let. 
S potěšením musím uvést, že v lyžař-
ských disciplínách se výrazně prosadili 

SENIOŘ I  -  7. zimní sportovní hry seniorů
zástupci naší regionální organizace. Mezi 
slalomovými brankami projeli nejrych-
leji v kategorii do 70 let Dobra Dytrych, 
staropacký Vláďa Pospíšil a Zdeněk Ple-
cháč. Rovněž v kategorii nad 70 let jsme 
byli úspěšní. Za vítězným Jiřím Maškem 
byl další novopacký lyžař Jirka Jakoubě a 
teprve třetí místo obsadil Milan Zedka 
z Hradce Králové. Na slalomové trati se 
našim ženám bohužel nedařilo. 
Běžecké závody obou ženských katego-
rií ovládly závodnice z Hradce Králové 
a Smiřic. Za zmínku určitě stojí výkon 
hradecké Lenky Rossi, která zvítězila s 
výrazným náskokem v kategorii do 70 let.
Naši muži opět nezklamali na běžeckém 
okruhu. Do 70 let si vítězství připsal Vlá-
ďa Novák před hradeckým Janem Ště-
pánkem a třetím Zdeňkem Plecháčem z 
našeho města. Kategorii nad 70 let ovládl 
podobně jako loni v nejrychlejším čase 
dne Milan Pospíšil. Na druhém místě 
skončil Josef Zahradník z Pecky před 
dalším zástupcem našeho města Petrem 
Nýdrlem.
Seniorští sportovci z „packého“ regio-
nu se prosadili i v dalších disciplínách. 
Střelba na branku nejlépe vyšla našemu 
Honzovi Podzimkovi, kterého doplnil 
třetím místem Jirka Antoš. I naše ženy 
dobře mířily a vítězství brala Miloslava 
Podzimková před Alenou Bujárkovou. 
Paní Eva Řehořová zabodovala druhým 
místem v kuželkách a Pepa Jakl byl rov-
něž druhý na bowlingové dráze. Toho 
doprovodil děleným třetím místem Pa-
vel Smutný. Výčet umístění „na bedně“ 

úspěšně završily rovněž děleným třetím 
místem novopacké reprezentantky Mar-
ta Rosenbergová a Hana Smutná. Uznání 
a velkou pochvalu však zaslouží všichni 
účastníci, kteří našli odvahu a odhodlání 
se postavit ve svých letech na start jaké-
koliv disciplíny.
Vyvrcholením sportovních her bylo od-
polední vyhlašování výsledků. Zaplněné 
pódium před restaurací Hokejka s více 
než dvěma stovkami účastníků pozdra-
vil moderátor předávání Láďa Frýba. 
Hlavním aktérem byl hejtman PhDr. Jiří 
Štěpán, kterého doplňoval místostarosta 
Pavel Bouchner. Účastníci i organizátoři 
her vysoce ocenili celodenní přítomnost 
pana hejtmana na sportovních hrách i to, 
že si našel čas k besedě s účastníky a oby-
vateli Nové Paky.

Ocenění a poděkování patří předsedovi 
regionální organizace seniorů Bohouši 
Hamáčkovi, jeho organizačnímu týmu a 
zkušeným rozhodčím. Právě tento tým, 
ve kterém se tradičně uplatňuje řada Sta-
ropačáků, je zárukou hladkého průběhu 
a bezchybné organizace. Poděkování pa-
tří i vedení a pracovníkům zimního areá-
lu Máchovka za vzorně připravenou sjez-
dovku, běžecké tratě a ledovou plochu. 
Zároveň děkujeme i za umožnění soutěží 
na kuželkářské a bowlingové dráze. 
Sedmé zimní sportovní hry úspěšně 
skončily, těšíme se na osmé.

Milan Pospíšil, místostarosta
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Letošní výsledková sezóna byla pro 
slabší jedince infarktová. Soutěžním ko-
lům mužů zúčastňujících se Okresního 
přeboru Jičínska předcházela opravdu 
perná zimní příprava. Odehráli jsme na 
novopacké umělé trávě přípravná utkání 
se střídavými výsledky a přípravu jsme 
završili na jižní Moravě 
s účastníkem okresního 
přeboru Mikulova v obci 
Drnholec. Tam jsme se-
hráli docela kvalitní zá-
pas již na přírodní trávě. 
Nerozhodný výsledek 
jsme večer rozebrali v 
soukromém sklípku a 
myslím si, že jsme z Mo-
ravy odjížděli s dobrým 
pocitem. 

Do jarní části jsme  
8. dubna 2018 na trávník 
ve Valdicích vstupovali 
s pěkným bodovým zis-
kem z podzimní části a na konci zápasu 
jsme odcházeli po pokutových kopech s 
dalšími 2 body na čtvrtém místě. A pak 
to začalo! Doma s Kopidlnem prohra  
1 : 4. Nu dobrá, jsou první a s velkým 
bodovým rozdílem vedou. Další týden 
na peckovském piďihřišti další prohra  
1 : 4. Všichni jsme si mysleli, Lužany 
doma přejedeme a ouha, prohra 1 : 2 a 
propad na 5. místo. Květen - další tra-
gédie, venku v Dětenicích prohra 7 : 2, 
výjezd na mlat do Podhradí, opět prohra  
3 : 1. Další domácí zápas se Žlunicemi, 
opět prohra 0 : 1, propad na 10. místo. 
Pozor, první výhra v 90. min. zápasu v 
Miličevsi 0:1. Doma s Hořicemi opět 
prohra a v Železnici už jenom zmar a 
prohra 3 : 1. Poslední zápas doma s Li-
bání přinesl sice výhru, ale i vstup do 
podzimu s trestem Luňáka.  Po skvělém 
podzimu je výsledkem jen potácení nad 
sestupem, konečné umístění na 8. místě. 
Nechci říci, že jsme hráli špatně, myslím 
si, že kvalita hráčů byla na přední umís-
tění v tabulce, bohužel, jak se říká, „padla 
na kluky deka“. 

Letní přestávka přišla vhod, tři přátel-
ská utkání ale nepřesvědčila ….

Podzimní část nového ročníku začala 
na domácím hřišti proti Dětenicím. Náš 
tým nastupoval bez dvou opor, vylouče-
ného Davida Luňáka a zraněného Vikto-
ra Vavrince, měli co vracet. A naši vyhráli  
4 : 1. Další zápas v Žlunicích a výhra 4 : 2 
a jak se hezky četlo v tabulce první místo! 

Pak bohužel nešťastná prohra v Libáni  
2 : 0, kdy si domácí nekopli. A další vý-
hra v Železnici B 5 : 1. Zápas v Robou-
sích, na tvrdém hrbolatém mlatě skončil 
po devadesáti minutách 1 : 1, bohužel z 
penalt jen 1 bod. Náprava ale doma s Ji-
číněvsí 5 : 2 přinesla průběžné 2. místo. 

Ale pak přišly Valdice, které si to spojily 
s Jičínem, a vyložené zaříznutí ze strany 
sudího Plíška přineslo po vynikajícím 
výkonu prohru 3 : 1. Bohužel domácí 
ztráta s L. Bělohrad B 0 : 1 na konci zápa-
su a prohra na zcela neregulérní ploše v 
Lužanech opět 1 : 0 přinesly pokles na 5. 
místo. Pak přišla výhra doma s Miličevsí 
3 : 1 a hlavně zcela nejlepší zápas našeho 
mužstva v Hořicích 1 : 2. Výsledné umís-
tění po podzimní části 3. místo a 19 bodů 
je lichotivé. Ale vezměme si ponaučení z 
minulého odstavce.

Mládežnické celky od malé přípravky po 
dorost se nám fotbalově učí v Nové Pace. 
Hojně využívají hřiště u nás ve Starce. 
Myslím si, že hřiště, které je upravova-
né stálým placeným zaměstnancem, by 
mělo snést větší zatížení, než je uvádě-
no a požadavky na využití podomácku 
udržované trávy u nás jsou nadstandart-

ní. Na jednu stranu můžeme být rádi, 
naše děti si snad více uvědomí, kde jsou 
doma…
Mládež čítá asi 30 hráčů od malých až 
po dorostence. Bohužel aktuální tabulku 
okresního přeboru mladších přípravek 
po podzimu nemá OFS na svých strán-

kách k dispozici. Starší 
přípravka hraje krajský 
přebor, skupinu A celkem 
úspěšně, když je na pěk-
ném 4. místě. S těmi starší-
mi je to již o malinko horší, 
žáci U 15 hrají AT Consult 
krajskou soutěž, kde jsou 
předposlední s 8 body. 
Stejně tabulkově jsou i naši 
společní dorostenci v Pre-
mier Steel KP dorostu U 19 
s 10 body. Doufejme, že se 
dočkáme brzy hráčů z do-
rostenecké líhně, abychom 
je mohli již zapojovat po-
malu do mužstva dospě-

lých. Současně ale doufáme, že nebudou 
zlanařeni jinými mužstvy v okolí. 

Nenudili jsme se ani ovšem v oblasti bri-
gád. Těsně před začátkem jarní sezóny 
jsme připravili hřiště, dodavatelsky jsme 
nechali provést základní práce na travna-
té ploše. Uprostřed léta jsme se ve velkém 
vrhli na živý plot u hřiště, provedli jsme 
velký kompletní úklid budovy a prořez 
zeleně. Pozdní podzim byl již ve znamení 
zazimování, sejmutí reklamních banerů 
a těšení se na jaro.
Nevím, jaké dojmy může sdělit fotbalový 
fanoušek ve Staré Pace. Ty skalní už mů-
žeme sečíst na prstech jedné ruky, ti, co 
se přijdou občas podívat, těch je již více. 
Někdy se člověk musí ptát, proč to vyna-
ložené úsilí pár jedinců přichází vniveč. 
Snad se v budoucnu obmění krev, přijde 
zápal rodičů nejen o výsledky, ale i dění v 
klubu. Přijďte a mějte zájem.

FOTBAL VE STARÉ PACE
Vážení fotbaloví přátelé ve Staré Pace, skončil kalendářní rok, většina organizací rekapituluje svoji činnost, sportovní výsledky. 
Některé oddíly jsou hrdé na dosažené sportovní výsledky, některé na to, co dělají pro své členy. 

Vzpomínka na loňský rok
Tradiční roškopovský „Vánoční vejšlap“
29. 12. uspořádaly roškopovské spolky Sokol, AVZO a SDH  již tradiční vánoční 
„vejšlap“ s tajným cílem. V nepříliš přívětivém počasí se na staropackém nádraží 
sešlo kolem 40 nadšenců. Letos bylo možné si vybrat ze dvou tras: kratší, čtyřki-
lometrovou, nebo delší, desetikilometrovou. Podle zvolené délky trasy vystoupili 
účastníci buď v Borovnici, nebo v Borovničce. Cíl byl tentokrát v útulné mostecké 
hospůdce Za Mostem. Už po cestě jsme využili příležitost k povídání se sousedy, 
vždyť kromě potřebného pohybu po vánočních svátcích je tento výlet hlavně o se-
tkávání. I v hospodě pak bylo stále o čem povídat!

Za AVZO Roškopov Zdeněk Kadavý
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1. Zahájení VH provedl místopředse-
da výboru TJ p. L. Frýba, přivítal hosty 
(místostarostu J. Dlabolu, později i sta-
rostu J. Herbera) dále zástupce jednotli-
vých oddílů (fotbalový, lyžařský, stolního 
tenisu a volejbalu žen) a předal slovo 
předsedovi TJ.
2. Ing. J. Bil zhodnotil rok 2018 ze všeo-
becného hlediska. Jako první se zmínil o 
lyžařích, kteří, přestože chybí jejich hlav-
ní potřeba – sníh, pořádají řadu akcí pro 
širokou veřejnost (staropacký kros, maš-
karní ples – který má nejen společenský 
význam, ale přináší do pokladny oddílu 
nemalou finanční částku). Spousta bri-
gádnických hodin je odpracována na 
údržbě majetku – chata v Rokytnici n. J., 
lyžařské středisko Staropacká hora. Stol-
ní tenisté reprezentují naši obec daleko 
na hranicemi okresu i kraje, A mužstvo 
hraje 3. celostátní ligu. Starosti jsou jako 
u ostatních oddílů s členskou základnou, 
zvláště pak s náborem žáků. Fotbalis-
té mají taktéž svoje specifické starosti 
se zajištěním fotbalové sezony, která je 
promítnuta do několika měsíců v roce. 
V otázce ekonomické poděkoval před-
sedům oddílů za zodpovědné využívá-
ní finančních prostředků pro sportovní 
činnost. Velkým přínosem bylo získání 
financí od sponzorů – více jak 110 tis. Kč 
a samozřejmě z dotace od OÚ ve výši 260 
tis. Kč. Zmínil se též o volbách do obec-
ního zastupitelstva na podzim 2018, kdy 
kandidátní listina byla sestavena vcelku 
dobře a podařilo se získat 3 mandáty. 
Konstatoval, že členská základna TJ stár-
ne, prozatím náhradníci za starší členy 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL STARÁ PAKA
Sokol bilancoval na valné hromadě TJ Sokol Stará Paka z. s., konané dne 18. 2. 2019

nejsou a žádný výhled se pro tuto chvíli 
nerýsuje. Příští VH bude volební, to zna-
mená, že bude volen nový výbor TJ i čle-
nové revizní komise.
3. Následovala zpráva hospodáře TJ M. 
Dlouhého. Ze širokého seznamu čísel 
vybírám celkový příjem za r. 2018 – 
593.339,-Kč, celkový výdaj – 487.913,-
Kč. Příjem byl podpořen z největší části 
dotací OÚ, sponzory, využíváním spor-
tovních zařízení a nemovitostí, pořádá-
ním plesu. Největší výdaje byly za ener-
gie, cestovné na sportovní utkání, nájem 
tělocvičny ZŠ. M. Dlouhý pak poděkoval 
pokladníkům oddílů za jejich celoroční 
práci.
4. Následovala revizní zpráva předsedy 
revizní komise p. J. Knapa. RK provedla 
v meziobdobí mezi VH kontrolu hlavní 
pokladní knihy TJ, dále pokladní knihy 
st. tenisu, pokladní knihy fotbalistů. Nově 
byly prověřeny pohyby na BÚ fotbalis-
tů a stolních tenistů. Kontrolováno bylo 
téměř dvojnásobek dokladů proti roku 
předchozímu. Drobné nedostatky, které 
neměly vliv na celkové hospodaření, byly 
po předání hospodáři TJ následně od-
straněny a napraveny. RK konstatovala, 
že finanční prostředky byly vynakládány 
hospodárně a byly směrovány na aktivní 
sportovní činnost členů TJ. K datu, kdy 
byl odesílána finanční částka za každého 
člena TJ, bylo evidováno 232 členů. Před-
seda RK poděkoval za práci hospodáři TJ 
i ostatním pokladníkům oddílů a popřál 
pevné zdraví do roku 2019 všem aktiv-
ním sportovcům ve Staré Pace.
5. Přestávka – občerstvení

6. Jediným vyhodnoceným byl z řad 
mládeže – Jan Handschug, obětavý hráč 
stolního tenisu, který vypomůže i v ji-
ných mužstvech než v C.
7. V diskusi vystoupili předsedové jed-
notlivých oddílů. J. Herber za stolní tenis 
vyzdvihl vztah OÚ a TJ, spolupráci po 
stránce finanční i materiální. V soutěžích 
hrají 4 mužstva dospělých a 1 žákovské. 
V roce 2018 oslavili svá životní jubilea 
aktivní hráči M. Pánek – 60 let a J. Krut-
ský st. 65 let. Jako u všech oddílů i zde 
trvají personální a hráčské problémy. V. 
Šeps za lyžaře zhodnotil akce  konané v 
roce 2018 (přejezd Krkonoš a Jizerských 
hor, maškarní bál, staropacký kros, úklid 
chaty, cyklovýlet, výšlap). Poděkoval ak-
tivním členům lyžařského oddílu za čin-
nost. Ing. J. Bil – za fotbalový oddíl, A 
mužstvo je mužstvo dvou tváří, podzim-
ní část dobrá, jarní naopak slabá. Jde v 
současné době o to, aby se ve St. Pace hrál 
dobrý fotbal, na který by diváci rádi cho-
dili. Problém mládežnických spojených 
mužstev je ten, pokud se ukáže dobrý a 
nadějný fotbalista, ihned po něm „sahá“ 
mužstvo výše postavené (např. Javorka, 
Cidlina apod.) a staropacký i novopacký 
fotbal o něho přichází. V příštím roce 
proběhnou na VH volby nového výboru 
TJ a revizní komise. Je třeba již v průbě-
hu letošního roku se nad tímto zamýšlet.
8. Místopředseda výboru TJ L. Frýba v 
závěrečném slovu poděkoval za účast na 
VH, popřál sportovcům zdraví do letoš-
ního roku, pozval na lyžařský bál – 2. 3. 
2019 a jednání valné hromady ukončil.

Zapsal Jiří Knap 

Pohár starostky města Železnice – iBoccia.
V sobotu 23. 2. se v železnické sokolovně 6 přihlášených družstev utkalo v prvním kole ze čtyř systémem každý s každým v iBoc-
cii. Další kola se budou konat 23. 3., 5. 10. a 9. 11., (vždy v naší sokolovně), po ukončení čtvrtého kola bude znám vítěz Putovního 
poháru starostky města Železnice. Do Poháru se přihlásila tři družstva ze Staré Paky – Podhorani, DPK a Pačačky, domácí byli 
zastoupeni  družstvy Železnice, Sokolky a Achát.
Zahájení provedli šéf asociace integrovaných sportů ve Staré Pace pan Jan Pelikán, který vyjádřil potěšení, že se podařilo uspořá-
dat takovýto turnaj. Poté předseda TJ Sokol Železnice z. s. uvítal jménem TJ i jménem omluvené starostky Ing. Dany Kracíkové 
všechny přítomné a popřál jim hezké sportovní zážitky, radost ze hry a sportovní úspěchy. Po krátkém seznámení s organizací 
turnaje mohlo naplno začít sportovní klání. Celý program řídil p. Jan Pelikán a dvě rozhodčí, které si přivezl s sebou. Patří jim 
veliký dík domácích organizátorů za celkový hladký průběh.
Napečené dobroty domácích „děvčat“, připojilo se i jedno „děvče“ ze Staré Paky, byly k dispozici po celý den pro všechny přítom-
né. Jednotlivá utkání byla sehrána dle stanoveného rozpisu a přinesla řadu velmi napínavých výsledků. Několik utkání končilo až 
„tajbrejkem“. Naše družstva v prvním kole vykročila velmi dobře. Na diplomy, medaile a ceny od sponzorů dosáhli: 1. Železnice, 
2. Podhorani a 3. Achát. Dále 4. Sokolky, 5. DPK a 6. Pačačky. Atmosféra Poháru byla velmi dobrá, uvolněná a vždy fér.  Předseda 
oddílu a trenér v jedné osobě JUDr. Petr Ježek byl jistě s výsledky svých svěřenců spokojen.
Turnaj byl pořádán pod záštitou KÚ Královéhradeckého kraje a města Železnice. Materiálně a věcnými cenami jej podpořily 
Pivovar se sladovnou a.s Nová Paka, MAVE Soběraz, Asociace integrovaných sportů Stará Paka, Obec Stará Paka a Sportem proti 
bariérám.
Polední přestávka spojená s obědem proběhla v Hospodě u Jindry, a jak se všichni shodli, s výbornými výpečky. Po ukončení tur-
naje ještě většina aktérů chvíli poseděla na přátelské besedě s trochou občerstvení. Všichni se však již těšili na shledanou za měsíc, 
při klání II. kola Poháru starostky města Železnice.    Ladislav Hrabala - předseda TJ Sokol Železnice z. s.
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Senioři na zimním stadionu

Lyžařská školička

Vítězové lyžařských závodů

LYŽAŘI HODNOTILI
Tak jako každým rokem proběhla po-
čátkem ledna výroční schůze lyžařů na 
tradičním místě v SŠGS Nová Paka. Pří-
tomna byla zhruba třetina členů oddílu z 
90 registrovaných. Řízení schůze se ujal 
místopředseda oddílu L. Frýba. V úvodu 
všichni přítomní uctili minutou ticha pa-
mátku Jiřího Karla, který navždy opustil 
naše řady v listopadu loňského roku. Byl 
to člověk, který patřil k průkopníkům 
sportu ve Staré Pace (od oddílu lyžování, 
přes horolezectví až k zakladatelům pře-
spolního běhu Staropacký horský kros). 
V další části předseda oddílu V. Šeps 
zhodnotil činnost lyžařů v roce 2018. 
Uskutečnily se tradiční akce, jako je úno-
rový přejezd Jizerských hor a Krkonoš 
(již 40. ročník) za účasti 12 lyžařů-běž-
ců. Dále 17. lyžařský maškarní bál v sále 
kulturního domu v Roškopově. Na par-
ketu se střídalo velké množství krásných 
masek. Akce se jako již tradičně vydařila. 
V dubnu je tradiční akcí přespolní běh 
Staropacký kros (již 41. ročník). Proběhl 
za slunného a teplého počasí. Závodu se 
zúčastnilo celkem 284 závodníků ve věku 

od jednoho roku až po třiaosmdesát let. 
První tři v každé kategorii byli odměně-
ni věcnými cenami, medailí a diplomem. 
Poděkování patří jako každoročně všem 
sponzorům, kteří tuto sportovní akci 
podpořili. Tradičním se také stává cykli-
stický výlet na nejvyšší kopec Jizerských 
hor – Smrk. Tento se uskutečnil v měsí-
ci červnu za účasti 12 statečných. Výle-
tu však silně nepřálo počasí, a tak bylo 
rozhodnuto vzhledem k velmi nepřízni-
vým podmínkám pro tento sport výjezd 
na Smrk odložit, trasu zkrátit a vrátit se 
zpět na Staropackou boudu, kde bylo vy-
tvořeno přece jen lepší a teplejší zázemí. 
Konec prázdnin patří pěšímu „vejšlapu“. 
Trasa byla zvolena v okolí Nové a Staré 
Paky, její začátek byl netradiční, a to pro-
hlídka novopackého kláštera sjednaná 
s p.Vitvarem, který poskytl přítomným 
fundovaný výklad o historii kláštera i 
umístěných zvonech. Po důkladné pro-
hlídce se bohužel další pěší trasa neusku-
tečnila, neboť ani tento den nepřálo po-
časí a ze zatažené oblohy se snášel stálý 
déšť. 

V další části jednání vystoupil hospodář 
oddílu B. Nýdrle, který přítomné sezná-
mil s hospodařením oddílu za rok 2018. 
A tak jen dvě souhrnná čísla, celkový 
příjem byl 155 tis. Kč, celkové vydání 
58 tis., což přináší kladné hospodaření v 
černých číslech ve výši 97 tis. Kč. Za to 
patří dík všem členům oddílu, kteří se 
podíleli na činnosti ať při pořádání ve-
řejných akcí, tak na údržbě stávajícího 
majetku, tj. klubovny na Staropackých 
horách nebo chaty v Rokytnici n. Jiz. 
Poté proběhla volba delegátů na val-
nou hromadu TJ, která se uskuteční 18. 
2. 2019 v restauraci Sokolovna ve Staré 
Pace od 18.oo hodin. 
Předseda oddílu seznámil s připravova-
nými akcemi na letošní rok, které jsou 
prakticky totožné s akcemi v roce 2018. 
Termín Staropackého krosu byl stanoven 
na 20. 4. 2019. 
V závěru předseda poděkoval přítom-
ným za účast s přáním pevného zdraví v 
letošním roce.

Zpracoval: Jiří Knap - člen LO 


