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Výpis z usnesení z 5. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 6. 8. 2019

od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka

Přijato usnesení č. 134/2019:
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

program 5. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.

Přijato usnesení č. 135/2019:
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a 
ověřovatele zápisu p. Jitku Sochorovou.

Přijato usnesení č. 136/2019:
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kate-
řina Krejčová a p. Hana Hylmarová.

Přijato usnesení č. 137/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2019.

Přijato usnesení č. 138/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

„Sazebník úhrad nákladů za poskytování 
informací“, který je nedílnou přílohou 
tohoto zápisu z veřejného zasedání, s 
účinností od 7. 8. 2019.

Přijato usnesení č. 139/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

opětovné zveřejnění výzvy k podávání 
žádostí o změnu územního plánu obce 
Stará Paka. Nejzazší termín pro přijetí 
žádosti je stanoven na 30. 11. 2019. 

 II:
 Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vě-

domí návrh „Zprávy o uplatňování územ-
ního plánu obce Stará Paka za období 
7/2015 – 6/2019“, kterou vypracoval po-
řizovatel MÚ Nová Paka, odděl. rozvoje.

Přijato usnesení č. 140/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

návrh smlouvy o podmínkách výjezdu 
JSDH Stará Paka v případě planého po-
plachu dle vzoru Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky, Královéhra-
decký kraj. Návrh smlouvy je přílohou 
tohoto zápisu. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavírat jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 141/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-

luje poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu obce Stará Paka Masarykově 
základní škole, Stará Paka, okres Jičín, 
IČO: 70890072, na dofinancování druhé 
I. třídy pro školní rok 2019 – 2020; a to 
až do celkové výše 300 000,00 Kč s tím, 
že do 31. 12. 2019 bude čerpána částka 
maximálně 100 000,00 Kč.

Přijato usnesení č. 142/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

provedení víceprací nad rámec původní-
ho rozpočtu smlouvy o dílo na akci „Re-

konstrukce a přístavba hasičské zbrojni-
ce JSDH Stará Paka“, zhotovitel NADOZ 
s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 24, 
509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, v cel-
kové výši 478 441,00 Kč, z toho Kč základ 
daně 395 405,00 Kč a daň z přidané hod-
noty 83 036,00 Kč.

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce uzavřít jménem obce pří-
slušný dodatek výše uvedené smlouvy o 
dílo podle bodu I. tohoto usnesení

Přijato usnesení č. 143/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-

luje uzavření smlouvy o dílo – dodáv-
ku a montáž vzduchotechniky do nově 
vzniklých nebytových prostor přístav-
by hasičské zbrojnice JSDH Stará Paka 
(klubová a kulturní místnost) na částku  
169 030,00 Kč celkem z toho 139 694,00 
Kč základ daně a 29 336,00 Kč daň z při-
dané hodnoty, dodavatel Martin Firýt, 
Gebauerova 231, 507 58 Mlázovice, IČO: 
43517269. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 144/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

provedení víceprací nad rámec původ-
ního rozpočtu smlouvy o dílo ze dne 26. 
9. 2018 uzavřené mezi obcí Stará Paka 
a obchodní korporací NADOZ s.r.o., 
se sídlem Kumburský Újezd 24, 509 01 
Nová Paka, IČO: 49283171. K tomuto 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je vypracovat seznam předpokládaných 
prací a cenovou nabídku. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

vedení obce Stará Paka, aby jménem 
obce učinilo příslušné úkony dle podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 145/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo – zhotovení ve-
řejného osvětlení v ulici Revoluční, Stará 
Paka (spodní část), zhotovitel „EUROP-
-ELEKTRIK, v.o.s.“, Heřmanice 72, 509 
01 Nová Paka, IČO: 49815075, v celko-
vé výši 327 542,00 Kč, z toho 270 696,00 
Kč základ daně a daň z přidané hodnoty  
56 846,00 Kč.

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 146/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-

je provedení opravy havarijního stavu 
toku Rokytka (natržení pravého břehu) 
na p. č. 124/1 katastrální území Stará 
Paka a uzavření smlouvy o dílo, zhoto-
vitel KAMPA - MARYNKA s.r.o., Lesní 
1060, 514 01 Jilemnice, IČO: 26014998, 
v celkové výši 343 640,00 Kč, z toho  
284 0000,00 Kč základ daně a daň z při-
dané hodnoty 59 640,00 Kč.

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 147/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uza-

vření smlouvy o dílo – rekonstrukce ne-
bytových prostor Obecního úřadu Stará 
Paka, Revoluční 180, Stará Paka („klu-
bová místnost SDH“), zhotovitel NA-
DOZ s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 
24, 509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, 
v celkové výši 339 341,00 Kč, z toho 280 
447,00 Kč základ daně a daň z přidané 
hodnoty 58 894,00 Kč.

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 148/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo – rekonstrukci 
topení přízemních nebytových prostor 
Obecního úřadu Stará Paka na částku 
244 386,00 Kč bez daně z přidané hod-
noty, dodavatel Pavel Hakl, bytem Legií 
431, 509 01 Nová Paka, IČO: 12986640. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 149/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

opravu šindelové střechy na nemovitosti 
č. p. 9, Krsmol, (výměnu dožitých šinde-
lí, nástřik střechy impregnací) v částce  
39 940,00 Kč, dodavatel Josef Vodič-
ka, Božec 2, 281 27 Krakovany, IČO: 
76560635.

Přijato usnesení č. 150/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnos-
ti inženýrské sítě na pozemku p. č. 4/2, 
katastrální území Ústí u Staré Paky a 
pozemku p. č. 724/1, katastrální území 
Ústí u Staré Paky, oba pozemky zapsané 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s opráv-
něným ze služebnosti ČEZ Distribuce, 
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a.s., IČO: 24729035 (v zastoupení dle 
platné plné moci korporací AZ Elektro-
stav, a.s., IČO: 45149909), za jednorá-
zovou úhradu ve výši 12 100,00 Kč cel-
kem, z toho 10 000,00 Kč základ daně a  
2 100,00 Kč daň z přidané hodnoty. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 151/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p. č. 670/1, 
katastrální území Brdo, zapsaného na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro Královéhradec-
ký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s 
oprávněným ze služebnosti  - manželi 
…….., oba bytem …….., za jednorázo-
vou úhradu ve výši 605,00 Kč celkem, z 
toho 500,00 Kč základ daně a 105,00 Kč 
daň z přidané hodnoty s tím, že manže-

lé …… uhradí náklady na vyhotovení 
geometrického plánu, správní poplatek 
za ověření podpisů a správní poplatek za 
přijetí návrhu na zahájení řízení o povo-
lení vkladu do katastru nemovitostí. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 152/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-

luje finanční náhradu za pozemky 
p. č. 19, p. č. 24 a p. č. 27/2, vše katas-
trální území Karlov u Roškopova, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, v celkové výši 69 920,00 Kč, z toho  
65 720,00 Kč hodnota pozemků a  
4 200,00 Kč náklady za vypracování zna-
leckého posudku, ve prospěch: Česká re-
publika - Statní pozemkový úřad, se síd-
lem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 
IČO: 01312774.

Přijato usnesení č. 153/2019: 
 Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-

luje poskytnutí finančního příspěvku 
subjektu: Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek 
Jičín, se sídlem Tyršova 246, 506 01 Jičín, 
IČO: 67777490.

Přijato usnesení č. 154/2019: 
 I.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

bezplatné poskytnutí plochy p. č. 44/1 k. 
ú. Stará Paka, spolku Sportem proti ba-
riérám, z.s., Nádražní 111, 507 91 Stará 
Paka, IČO: 2703116, za účelem složení 
stavebního materiálu (zámkové dlažby, 
obrubníků, štěrku) do 31. 10. 2019. 

 II.
 Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 

starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou dohodu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Stará Paka dne 7. 8. 2019

Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.

Pouťový koncert Ludmily Pavlové a jejích 
hostů v kostele sv. Vavřince
Při příležitosti svátku sv. Vavřince se v sobotu 10. srpna uskutečnil ve staropackém 
kostele sv. Vavřince koncert klasické hudby - koncert Ludmily Pavlové a jejích hos-
tů (Lucie Vagenknechtové, Jiřího Kukala, Ondřeje Holuba a Štěpána Pokorného) 
proběhl v rámci festivalu Podkrkonoš-
ské hudební léto. Během tohoto kon-
certu jsme kromě nádherného zpěvu 
výše zmiňovaných interpretů vyslechli 
i premiéru skladby Jiřího Slabihoud-
ka, napsanou speciálně pro tento festi-
val. To vše za doprovodu či v sólovém 

přednesu houslistky Ludmily Pavlové.
Koncert měl po letech rekordní návštěv-
nost - zúčastnila se ho téměř stovka po-
sluchačů, a to nás jako spoluorganizátora 
akce velice těší! 
Poutě měly původně v křesťanské Evropě 
náboženský význam, kdy u příležitos-
ti svátku patrona kostela lidé putovali k 
místnímu kostelu, který se tak stal mís-
tem setkání a symbolického odevzdání. 
Bohužel, tento význam se časem vytratil 
a pouť se pro většinu lidí stala synony-
mem zábavního parku nebo pouhého 
pečení koláčů. Pokud se nám podaří 
alespoň částečně posunout tuto tradici k 
jejímu původnímu významu, ať už pou-
hým chvilkovým zklidněním a spočinu-
tím během koncertu, má jejich pořádání 
smysl.

Za Obecní úřad Kateřina Krejčová

VÝZVA
Na základě přijatého usnesení Zastupitelstva obce Stará Paka č. 139/2019 opako-
vaně vyzýváme občany obce, fyzické nebo právnické osoby, která mají vlastnická 
nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněné investory, 
orgány veřejné správy, k podání podnětů na změnu územního plánu obce Stará 
Paka. Písemné podněty lze podat do 30. 11. 2019 těmito způsoby:
a)  osobně na podatelnu Obecního úřadu Stará Paka
b)  prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Obec Stará Paka, 

Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
c) elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID ytha6e6)
K podání lze využít formulář zveřejněný na stránkách obce (https://www.starapaka.cz/
obecni-urad/formulare-ke-stazeni/).
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Kulturní akce plánované do konce roku 2019
Na podzim/zimu 2019 plánuje Obecní úřad řadu kulturních a společenských akcí:
V pátek 27. 9. se můžete těšit na druhé cestovatelské povídání s panem Ladislavem 
Chlumem, tentokrát na téma „Národní parky USA“. Přednáška spojená s projekcí 
fotografií se uskuteční od 18.00 v Kulturním domě v Roškopově.
18. 10. se sejdeme s lezeckým instruktorem Martinem Antošem a jeho přáteli u pre-
zentace činnosti Horolezeckého oddílu v Nové Pace s povídáním o lezení, ledole-
zení, skialpinismu, vysokohorské turistice a cestování po horách vůbec. Povídání 
bude doplněno ukázkou vybavení a krátkými videy.
V sobotu 16. 11. nás čeká slavnostní otevření nové přístavby Obecního úřadu. Plá-
nována je výstava fotografií z druhého ročníku fotografické soutěže pro děti a mládež 
HOKUS FOKUS, krátké vystoupení žáků základní školy, přednáška pana Eduarda 
Hradeckého o historii živností na Staropacku a pro nejmenší návštěvníky pohádka 
„O tureckém rybáři“ Divadla Fidli.
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu letos proběhne v pátek 29. 11. Program za-
hájí pohádka „Vánoční svatba sněhuláka Karla“ divadla Loutky bez hranic a po pro-
gramu Masarykovy základní školy nás do adventní nálady uvede trutnovský H-kvin-
tet tradičními i méně tradičními vánočními skladbami. 
Adventní koncert v kostele je plánován na sobotu 14. 12. v 18.00. U příležitosti vý-
znamného jubilea nám představí paní Boženu Maxiánovou se smíšeným sborem FO-
ERSTER z Jičína.
Podrobnosti o jednotlivých událostech najdete již brzy na nových webových strán-
kách Obecního úřadu, výlepových plochách nebo na Facebookové stránce „Obec 
Stará Paka“.
Ráda bych tímto také vyzvala staropacké občany, kteří mají nápad nebo tip na zají-
mavou přednášku nebo koncert, aby kontaktovali mě nebo paní Hanu Hylmarovou!

    Za Obecní úřad Mgr. Kateřina Krejčová

KNIHOVNA
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

NA ČTENÁŘE
V úterý 18. 6. proběhla v zasedací síni 
OÚ malá slavnost. Prvňáčci předvedli 
všem přítomným, jak se za necelý rok 
naučili číst. Z křesla na děti dohlížel 
pan král a pozorně poslouchal, jak se 
děti s tímto těžkým úkolem statečně 
vypořádaly.
Poté, když všechny děti dočetly svůj 
připravený text z oblíbené knížky, mu-
sely zodpovědět záludné otázky z říše 
pohádek.
Následně pan král každého jednotlivě 
velkým mečem popasoval a všechny 
děti dostaly odměnu – diplom, knížku, 
poukázku na čtenářský průkaz a pou-
kázku na nanuk do obchodu Aleny Vo-
dičkové.
Pro mnohé děti to bylo první veřejné 
vystoupení a všichni to zvládli skvěle!
Přeji všem dětem, aby se čtení stalo ne-
zbytnou a oblíbenou činností jejich ka-
ždodenního života. A také se budu těšit 
na další setkání přímo v knihovně.

Knihovnice

Pět prázdninových týdnů plných tvoření, 
her a nových kamarádů, zážitků a doved-
ností zorganizoval pro děti již poosm-
nácté spolek OPEN ART, z.s. Letos byla 
nabízena účast na 
dílně loutkářské, ta-
neční, filmové, muzi-
kálové, fotografické, 
výtvarné, kamenář-
ské a dílně animace.
(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 histo-
rie obce. Projektu se 
účastní nejen děti z 
blízkého okolí, ale 
z celé ČR i ze světa; 
pro mnoho z nich se 
tak jistě stane naše 
obec významným 
orientačním bodem 
v mapě regionu. 
Jako novinku jsme 
letos nabídli dílnu 
animace, ve které se 
děti pod dohledem 

odborných vedoucích Elišky Bednářové a 
Terezy Bernáškové, studentek oboru ani-
mace na Fakultě umění a designu v Plzni, 
učily rozpohybovat listy i jiné přírodniny. 

Letní dílny Roškopov 2019 
Jako hosty dílen oslovujeme zajímavé 
osobnosti, které mohou účastníky řadu 
věcí naučit nebo je inspirovat; frekven-
tanti filmové dílny tak například poznali 
Jana Valtu, autora hudby k počítačové 
hře „Kingdom come“. (Tato hra české 
společnosti Warhorse Studios, jejíž děj je 
zasazen do českých zemí na začátku 15. 
století, patří k jedněm z nejúspěšnějších 
RPG posledních let.) Naši začínající fil-
maři tak měli možnost nahlédnout „pod 
pokličku“ tvorby filmové hudby, ať už bě-
hem úvodní přednášky nebo následných 
individuálních konzultací…
Hlavním cílem pro nás nadále zůstává 
inspirovat děti k tvůrčímu samostat-
nému myšlení a zároveň ke schopnosti 
spolupracovat ve skupině. Jako odborné 
vedoucí zveme umělce z ČR i ze světa 
(tradičně například japonského loutko-
herce Noriyuki Sawu, který příští léto za-
míří ze zahajovacího ceremoniálu Olym-
piády v Tokiu, na kterém se jako tvůrce 
podílí, přímo na dílnu do Roškopova); 
současně se jako praktikanti, vedoucí a 
pomocníci při realizaci podílejí občané 
a mládež ze Staré Paky. Všem zúčastně-
ným 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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Jarní vystoupení žáků
Jako každoročně se v červnu konala tra-
diční školní akademie, při níž naši žáci 
předvedli výsledky své půlroční práce v 
zájmových kroužcích. Diváci zhlédli di-
vadelní představení a vyslechli písničky, 
které si děti připravily společně se svými 
vyučujícími.
Vystoupení zahájil dětský pěvecký sbor 
1. stupně pod vedením paní učitelky 
Soni Stuchlíkové. Opět začali originál-
ně, skladbou s názvem Ó, Zuzano se děti 
představily hrou na plastové kelímky. V 
dalších dětských populárních písních se 
žáci uplatnili jak ve sborovém, tak v só-
lovém zpěvu, ale i hrou na zobcové flétny 
či na cajón (čti kachón – perkusivní hu-
dební nástroj latinskoamerického půvo-
du).
Dalšími účinkujícími byli členové dra-
matického kroužku pod vedením paní 
učitelky Jany Kuželové. Ti nás tentokrát 
pobavili hrou o tom, jak si žijí antičtí bo-
hové v naší současnosti. Paní učitelce se 
opět podařilo krásně napsat scénář pří-
mo „na tělo“ všem hercům. A ti se svých 
rolí zhostili také na výbornou.
Konec školního roku se blíží přímo kos-
mickým tempem a všichni už se vidíme 
ve víru prázdnin. Tak tomu je i v muzi-
kálu „DĚTI RÁJE“, který nacvičily děti 
dramatického kroužku 1. stupně pod ve-
dením paní učitelky Jany Bartošové a Zu-
zany Oborníkové. Mohli jsme si s nimi 
zařádit při písničkách a tancích na zná-
mé melodie Michala Davida. Velká část 

Š KO L A
Co se nevešlo do minulého Podhoranu:

těchto dětí se s paními učitelkami tímto 
vystoupením rozloučila a poděkovala 
jim za dlouholetou spolupráci hezkými 
kytičkami, protože opouští 1. stupeň. 
Snad si rádi zazpívají i v budoucnu.
Závěrečnou část jarního vystoupení ob-
staraly žákyně 2. stupně s pěveckým sbo-
rem. Ten řídí paní učitelka Jitka Krau-
sová a na klavír doprovází paní učitelka 
Klára Zahradníková. Děvčata už jsou 
vyspělé zpěvačky a v repertoáru mají i 
složité trojhlasé písně. Tentokrát jejich 
vystoupení bylo také trochu nostalgické, 
neboť více než polovina z nich sbor po 
pěti letech opouští, protože odchází na 
střední školy. Proto také zavzpomínaly 
tím, že oprášily a zazpívaly několik písní 

z minulých let. Jedna z nich, nádherná 
dvouhlasá melodie ze seriálu Bela a Se-
bastián je svým textem příznačná pro to, 
že deváťačky opustí svět dětí a překročí 
pomyslný práh do světa dospělých. Pře-
jeme jim, aby jejich cesta životem byla 
šťastná. Své vystoupení dívky zakončily 
africkým kánonem s doprovodem afric-
kého bubnu v podání deváťáka Honzy 
Fejfara. 
Úplný závěr patřil malým i velkým zpě-
vákům, společně zazpívali úpravu lidové 
písně Sloužilo děvče. 

Všem zúčastněným pak už jen zbývalo 
popřát hezké léto.

J. Krausová

Tady bych dal foto 
z vystoupení

Tady bych dal foto 
z vystoupení

Tady 
bych dal 
foto 
z vystou-
pení
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Červencové středy patřily i letos v naší 
obci dětem; pro ně i jejich rodiče připra-
vil obecní úřad ve spolupráci se spolkem 
OPEN ART, z.s. a staropackou základ-
ní školou pestrou nabídku divadelních 
a hudebních představení, která mohli 
všichni společně zhlédnout za staropac-
kou školou.
Téměř stovka lidí, z toho 60 dětí, navští-
vila první středeční představení Cirku-
su LEVITARE! Počasí divákům přálo 
(žonglérům už méně, neboť jak jsme se 
dozvěděli, jsou dva velcí nepřátelé žon-
glérů: přímé slunce do očí a vítr...) a 
představení, ve kterém bylo možné vidět 
žonglování s šátky, míčky, kužely, noži i 
pochodněmi, bylo živé a zábavné. Ná-
sledovala dílna pro začínající žongléry 
a podle nadšení dětí, které se ve velkém 
zúčastnily, se můžeme v budoucnu těšit 

(5. ročník)
Staropacký divadelní červenec 2019

na řadu dalších podobných vystoupení... 
I při druhém představení dosáhla ná-
vštěvnost malého červencového festivalu 
téměř stovky diváků - a to nás velmi těší 
:-) Tentokrát nás pobavilo brněnské Di-
vadlo KAM se svojí Opravářskou pohád-
kou! Příběh autora a režiséra Jiřího Jelín-
ka, ve které hrály hlavní roli šroubovák, 
hasák, kladivo a princezna, nám připo-
mněl, že když jde o lásku, i věci zdánlivě 
obyčejné mohou způsobit zázraky!.
Zejména nejmenší diváky potěšilo tře-
tí červencové představení loutkového 
divadla Kozlík. V pohádce O pyšné ča-
rodějnici poznali, že krása není na světě 
nejdůležitější a skutečnou lásku nezaručí.
V průběhu čtvrtého horkého letního 
červencového odpoledne všechny ná-
vštěvníky osvěžilo deset písní o malém 
inuitském lovci. Půlhodinovou koncert-

-pohádku na motivy knížky cestovatele 
Miloslava Stingla jsme viděli v podání 
Evy Kratochvílové, Vandy Marečkové a 
Filipíny Cimrové. Nanuk?!
Poslední festivalovou středu využila opět 
téměř stovka diváků nabídky progra-
mu Staropackého divadelního července 
a navštívila představení Divadla Dno a 
Klubu Leitnerova VELKÁ VLAKOVÁ 
POHÁDKA. Pohádku Jiřího Jelínka o 
třech zakletých vlakových princeznách 
návštěvníci kvůli nepřízni počasí zhlédli 
v tělocvičně místní školy, ale na zážitku 
jim to neubralo!
Tímto vystoupením nabídka letošní-
ho divadelního minifestivalu skončila a 
my doufáme, že vás potěšila. Děkujeme 
všem, kteří se přišli zasmát a pobavit 
se… snad jsme přispěli k příjemné let-
ní náladě! Příští rok na šestém ročníku 
Staropackého divadelního července na 
shledanou!

Za Obecní úřad Stará Paka a OPEN 
ART, z.s. Kateřina Krejčová
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Poděkování za zásah 
a následnou podporu při požáru dne 18. 12. 18 ve Staré Pace

Rád bych touto cestou poděkoval všem, co se podíleli na pomoci při nešťastné 
životní události, která mne postihla loni před Vánoci, kdy se můj dům ocitl v pla-
menech. Velké díky patří všem hasičům, kteří vzniklý požár hasili, dále dobrovol-
ným hasičům z Roškopova, kteří se podíleli na odstraňování následků požáru. A 
v neposlední řadě děkuji jmenovitě Janu Podzimkovi a Ing. Pavlu Červenému za 
zorganizování pomoci dalších osob (dobrovolníků, kamarádů a sousedů), kteří se 
velkým podílem (úklid a čistění domu, výmalba a další) přičinili tomu, že jsem 
se mohl po pobytu v nemocnici a následné rekonvalescenci vrátit zpět do svého 
domova.     Milan Jirout, Stará Paka
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1859                                       2019160 let PARDUBICE -                                                  - LIBERECSTARÁ PAKA

S podporou Obce Stará Paka,
knihovnice paní Hany Hylmarové,
pana Luboše Fejfara a dalších připravil
  KAMIL BROŽ

VÝSTAVA DOKUMENTŮ, FOTOGRAFIÍ,
PŘEDMĚTŮ ZE STAVBY A PROVOZU ŽELEZNICE

KNIHOVNA STARÁ PAKA - BÝVALÁ PRVNÍ ŠKOLA - roubené stavení naproti současné základní škole
září - říjen 2019, otevřeno v provozní době knihovny (po: 9-11, 12-15, út, čt: 9-11, 12-17 hodin)
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Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Milí čtenáři a vážení rodiče,
září v Mateřské škole bylo jako každý rok 
velmi náročné pro všechny zúčastněné. 
Nové děti se budou postupně adaptovat, 
stejně tak nové paní učitelky a nová paní 
ředitelka.
Z koncepce ředitelky vychází vize vypro-
filovat mateřskou školu na školu, která 
prosazuje pohyb, jenž má vysokou vzdě-
lávací hodnotu. Školu, která baví děti, 
rodiče i nás.
Během září se podařilo připravit dětem 
nová zábavnější portfolia, se kterými 
mohou pracovat i samy. Součástí je i 
nová pedagogická diagnostika, díky kte-
ré mohou mít rodiče ucelený přehled o 
výsledcích předškolního vzdělávání.
Chceme intenzivně využívat krásného 
okolí mateřské školy pro pohybové ak-

Nový školní rok v mateřské škole
tivity. Podporovat děti v jejich rozvoji 
schopností přirozeně. Děti si potřebují 
nové poznatky prožít, osahat, vyzkoušet. 
Nabízet dětem náročnější úkoly a nechat 
na nich, zda si zvolí těžší, nebo lehčí úkol. 
Vést je přirozenou cestou k odpovědnosti 
za své rozhodování. Strávit dostatek času 
na čerstvém vzduchu a eliminovat nega-
tivní dopady velkých skupin ve třídách.
13. 9. jsme proto za slunečného dne s 
důvěrou v naše předškoláky uspořádaly 
výlet na kolech. Nápad podpořila moje 
kolegyně Markéta Vytvarová. Nelze za-
stírat, že i my jsme v sobě musely najít 
kus odvahy a „nemalovat čerty na zeď!“
Oslovila jsem Dandu Polmana, kterého 
netřeba představovat, zda by přijel naše 
děti podpořit v náročném úseku a v je-
jich odvaze. Dan přes svoji časovou vy-

tíženost dětem nejenom pomohl, ještě se 
podělil o zážitky z posledního nejtěžšího 
závodu světa Race Across America (4940 
Km za 12 dní), který „profrčel“ za 10 dní 
a pár hodin.
Děti nakonec se skromností sobě vlastní 
obdaroval. Patří mu za to od nás velký 
dík. 
Je třeba ještě poděkovat jednomu tatín-
kovi a kamarádovi, kteří ochotně po-
mohli.
Nejmenší děti a děti z Beruškové třídy 
strávily krásný pátek také sportem. 
Naší radostí je vidět radost dětí, kterou 
nejen sport přináší. 
Věřím v jejich pokroky a věřím, že spo-
kojené děti znamenají spokojenost rodi-
čů.

ředitelka MŠ J. Staňková
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SENIOŘI

Zhodnocení týdenních rekondičních pobytů v Janských Lázních
Již po dvacáté proběhl náš rekondiční pobyt v Janských Lázních. Ozdravný týden vždy všem velmi prospěje. Čistý vzduch, léčeb-
né procedury, plavání, dlouhé vycházky i krátké pěší okruhy, každý podle svých zdravotních možností. To vše je komplex, který 
prospívá naší tělesné kondici i psychice. Člověk vytržený ze svého každodenního stereotypu má nové zážitky a nové vzpomínky. 
Je to osvěžující. Pobyt byl příjemný, počasí krásné, jen houby letos nerostly. Ale to už není v moci člověka.
Náš dík za vše patří organizátorům, výboru Svazu seniorů Nová Paka v čele s Bohouškem Hamáčkem, kteří připravují nejen tyto 
akce, ale starají se celoročně o bohatý program, naplňující smysluplně náš život.
Děkujeme též rodině Havlinových, kteří se za 20 let našich pobytů stali našimi přáteli. Dobře vaří a jak mohou, vycházejí vstříc 
našim přáním a požadavkům. Přejeme jim silné nervy a úspěchy v dalším konání.
…a tak – ozdraveni, zrůžovělí, úsměv na líci,
vracíme se zpět do Paky v dobré kondici.
Díky všem a za vše.
        Zlata Zákoutská

Krkonoše vítaly nás vřele, slunce hodně pálilo.
Vítr foukal občas silným dechem,
což jeho žár trochu zmírnilo.
Po dvacáté přijeli jsme. V Siréně jsme skončili.
Pan Havlina na nás zdáli mával.
V Lovraně jsme ještě nebyli.
Horská bouda – jak se patří – 
nabídla nám náruč hned.
Zvykneme si na prostředí zas na dalších dvacet let?
Rekondice, ozdravení, procedury, plavání,
dobré jídlo, pohodička. Čas jak blázen uhání.
Vycházky a procedury střídány jsou s masáží,
také bazén s čistou vodou pobyt nám vždy oblaží.
Černá hora. Výhled je skryt ve slunečním oparu,
Studničná – se sněhovou mapou – hned nám zvedla náladu.
A zmrzlina z Kiosku velice nám chutnala,
lanovkou jsme sjeli dolů, večeře nás čekala.
Všechno jednou konec má, zbývá nám jen přání – 
abychom se – v našem věku – za rok mohli těšit ze shledání.
          Zlata Z.

Senioři a kultura
Členové Regionální organizace Novopacka pravidelně a rádi navštěvují divadlo v Mladé Boleslavi. Dne 4. července jsme zhlédli 
večerní představení herců tohoto divadla na nádvoří zámku Sychrov Krás/k/a na scéně. Děj nás zavedl do Shakespearových časů 
a světa herců, kdy král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav mužskými herci.
Obdivovali jsme především skvělý výkon Daniela Bambase, který v tomto představení vystupuje jako host a který za tuto hlavní 
roli obdržel v roce 2017 cenu Thálie.
O přestávce jsme mohli projít přilehlé zahrady a potěšit se pohledem na krásně nasvícený zámek.
I díky příznivému počasí se 50 účastníků tohoto zájezdu vracelo domů v dobré náladě.
       V. Janatová

Akce seniorů byly finančně podpořeny Královéhradeckým krajem.

S E N I O Ř I
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S POR T

Vejšlap 2019
Nastal konec prázdnin a to je čas, kdy náš 
Oddíl lyžování pořádá „Vejšlapy“ po růz-
ných částech našeho kraje. Nejinak tomu 
bylo i letos. Na den 31. srpna 2019 jsme
naplánovali pro nás zcela novou trasu ze 
Dvora Králové nad Labem do Lázní Bě-
lohradu v délce něco málo přes 24 km.
Vše bylo naplánováno, pozvánka zveřej-
něna kde se dalo. Otázka byla, jaké bude 
počasí, a tím pádem jaká bude účast. 
Celé léto bylo vedro jako na Sicílii, a tak 
jsme věřili, že takové počasí vydrží i na 
náš den. Ostatně po loňském špatném a 
deštivém vejšlapu bychom si to zaslouži-
li.
V sobotu 31. 8. 2019 ráno bylo trochu 
chladněji než předchozí dny, ale bylo 
krásně jasno. Nic nebránilo tomu vyrazit 
na túru. Odjezd byl naplánován v 8:33 
hodin z nádraží ve Staré Pace přímo do 
Dvora Králové nad Labem. I přesto, že 
bylo pěkné počasí, se nás na nádraží se-
šlo pouze sedm statečných. Téměř prázd-
ným osobáčkem nás staropacký rodák 
Milda Frýba vyvezl přesně dle jízdního 
řádu směrem do Dvora. Cestou jsme 
měli čas podrobněji probrat nastávající 
pěší výlet.
Do Dvora na nádraží jsme přijeli v 9:15 
hodin a pro mě nastala hned první ne-
příjemnost. Musím ale podotknout, že 
byla za celý den taky poslední. Při poku-
su vytvořit společné startovní foto, šáhnu 
do baťohu a ono nic. Foťák zůstal doma 
na stole. No nic, vytáhl jsem svůj stařič-
ký telefon a celý vejšlap musel fotit pro-
vizorně. Kvalita nic moc, však ono to je 
také na pořízených snímcích vidět.
Po povinném společném startovním fo-
cení jsme se před nádražím chytli zelené 
turistické značky a vyrazili vstříc kilo-
metrům. Ze začátku jsme mírně stoupa-
li, nejdříve chvíli po silnici až do první 
serpentýny, kde jsme odbočili vpravo na 
pěšinu a dále po zelené lesem. Čím více 
jsme se nořili do lesa, tím více se v cestě i 
podél cesty objevovaly houby. Žádní mě-
kouši, ale hříbky, podhříbky, hřiby kováři 
a tak dál. Prostě hned na začátku se vej-
šlap zvrhnul na prachsprostou houbaři-
nu a to jsme ani nemuseli opustit cestu. 
Alespoň nám cesta lépe ubíhala. Než 
jsme dosáhli horizontu pod Záleským 
vrchem, byla igelitka i bunda coby taška 
naplněna a nemuseli jsme si hub již dále 
všímat. Bylo ale těžké je tam nechávat. 
Nicméně jsme pokračovali dál nyní již 
po rovině a mírně z kopce bez houbaře-
ní, až jsme asi na 3. km přišli k přírodní 
památce Čertovy hrady. Je to rozsáhlé 

balvaniště z opravdu velkých pískovců, 
které jsou volně roztroušeny po lese. Ně-
které balvany jsou jako malé skály. Vůbec 
jsem netušil, že blízko Dvora Králové je 
něco takového. Po prohlídce památky 
jsme pokračovali stále po zelené zvlně-
ným terénem. Přešli jsme silnici a dále 
lesem až na turistické rozcestí u Zátluk 
(4,4 km). Odbočili jsme vpravo a po 100 
m jsme přišli na místo bývalé tvrze Zá-
tluky. Je to krásné klidové místo s malým 
rybníčkem plným malých i větších ryb 
a kvetoucích leknínů, který se dá obejít. 
Téměř uprostřed rybníčku je malý ostrov 
přístupný po dřevěném mostě, na kterém 
je postaven dřevěný altán s lavicemi a 
malým stolem. Chvíli jsme si tady pose-
děli, nasvačili se a užívali si klidu, ticha a 
pleskajících rybiček na hladině. Nádher-
né místo.
Po odpočinku jsme vyrazili dobývat další 
kilometry. Vrátili jsme se 100 m zpět na 
rozcestí a pokračovali dále cestou po ze-
lené značce. Přešli jsme opět silnici a po-
zvolna začali stoupat až na rozcestí. Tady 
jsme se napojili na červeně značenou 
„Cestu K. J. Erbena“, která nás má vést 
až do Lázní Bělohradu. Odbočili jsme na 
ní vlevo a již ostřeji stoupali lesem až k 
hornímu konci obce Dehtov. Tady jsme 
také dle plánu dosáhli nejvyššího místa 
letošního Vejšlapu (489 m. n. m.). Je od-
tud krásný výhled na Zvičinu a vesničky 
na jejím jižním úpatí. Jak jsme vylezli z 
lesa a koukali do kraje, zjistili jsme, že se 
udělalo pořádné vedro. Dívali jsme se po 
okolí a sledovali, kudy povede naše další 
cesta. Ta byla vidět dole pod Dehtovem. 
Další kroky na slunci nás vedly z kopce 
Dehtovem a už jsme se těšili, až se zase 
zanoříme do lesa. Mezi poli pod Deh-
tovem jsme prošli kolem vysílače a opět 
lesem začali klesat kolem Zdobína až k 
Miletínským lázním (10 km). Prošli jsme 
kolem pramene živé vody a kaple sv. Jana 
Nepomuckého a pak již byl Miletín jako 
na dlani. Však už jsme se taky těšili na 
posezení u oběda a ochutnávku piva z 
místního minipivovaru. Na náměstí jsme 
to však měli ještě 2 km, ale i ty nám rych-
le uběhly.
Na oběd jsme zašli na náměstí do Pivo-
varské zahrádky (12 km). Jídlo je sice bu-
fetového stylu - hranolky, smažák, řízek s 
chlebem, tlačenka a podobné rychlovky. 
Za lepším jídlem by člověk musel hned 
vedle do Sousedského domu. My ale 
chtěli ochutnat jejich místní pivo přímo 
od zdroje. Dvakrát jsme ochutnali svět-
lý ležák zvaný „Pytlák“ a můžu říct, že 

opravdu nebyl špatný. A jen tak ze zvě-
davosti jsme zkusili třetinku ochuceného 
medového piva s krásnou karamelovou 
barvou jak piva, tak pěny zvaného „Me-
dula“. Na chlapy bylo až moc sladké, ale 
ďučatům chutnalo. Test tedy proběhl, 
byli jsme najedeni a odpočati a mohli 
jsme se vydat na další štrapáci.
Z náměstí jsme vyšli směr Lázně Bě-
lohrad stále po červené Cestě K. J. Erbe-
na, která po pár stech metrech odboči-
la vlevo do polí. Těmi jsme prošli až do 
Červené Třemešné (16 km). Odtud jsme 
chvilku stoupali po silnici kolem koste-
la sv. Jakuba Většího a sv. Ondřeje, na 
vršku odbočili vpravo a po rovině lesem 
došli až na známé poutní místo Byšič-
ky s kostelem sv. Petra a Pavla. Tady to 
nešlo jinak než si sednout a kochat se 
pohledem na okolní krajinu Bělohrad-
ska zalitou odpoledním sluncem. Málo 
naplat, je to krásné místo a ten klid, to 
je člověku hnedle líp. Tak jsme seděli, 
sledovali okolí a povídali a povídali. Až 
pohled na hodinky nás přiměl k odcho-
du do závěrečné části letošního vejšlapu. 
Z Byšiček jsme Hraběnčinou cestou sešli 
do Bažantnice, prošli centrem Lázní Bě-
lohrad a skončili na bělohradském vla-
kovém nádraží. Zbývalo nám necelých 
10 minut do příjezdu vlaku. Byl přesný 
dle jízdního řádu, a tak jsme v 17:10 od-
jeli směrem ku Pace.
No a závěrečné hodnocení? Konečně 
nám přálo krásné slunečné letní počasí a 
to se pozitivně projevilo na celém puto-
vání. Prostě úžasnej vejlet! Jen si musím 
postesknout již poněkolikáté nad účastí. 
Ačkoli jsou podmínky nádherné a před-
pověď počasí vynikající, tak účast je stej-
ně mizerná. Nejvíc mě ale mrzí, že z le-
tošních sedmi turistů jsme byli pouze tři 
z pořádajícího oddílu a zachraňovat nás 
museli členové Velocipéd klubu a Klubu 
přátel turistiky z Nové Paky. Je zřejmě ta-
ková doba, a ať se člověk snaží sebevíc, 
situace se nelepší.
Do příštího roku nám všem popřeji stej-
ně dobré počasí jako letos, stejně dobrý 
nápad s trasou vejšlapu a snad trošku 
více příznivců turistiky a poznávání ne-
známých míst v našem krásném kraji.
„Ať nám to šlape“.
Václav Šeps
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fotosloupek

Účastníci tradičního Vejšlapu

Malebné oklí naší obce

Den dětí

Heřmanice

Hnízdo Petr, Kubů Dorota, Podzimková Johanka a Zelenka Matyáš

Děti z mateřské školy miminkům zazpívaly

Staropacký kros

Výstava v knihovně


