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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY

Dlouhodobou úvahou obce, datovanou
přibližně od počátku jednadvacátého
století, bylo zajistit důstojné sociální zázemí pro členy obcí zřizované a finančně
podporované Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III o celkovém počtu 13
hasičů včetně velitele. Jednotka je součástí Integrovaného záchranného systé-

mu a velmi úzce spolupracuje s ostatními
jednotkami včetně profesionálních hasičů z Nové Paky při požárech a dalších
mimořádných událostech, jako jsou například povodně a jiné živelné pohromy.
Po účastech na likvidaci těchto událostí a
příjezdu na základnu hasičské zbrojnice
bohužel nedisponovali zázemím v podo-

bě šaten, umývárny se sprchami a standardními toaletami. Osobní hygienu tak
prováděli až po příchodu domů. V jednadvacátém století je tento stav doslova
raritou, a tak jednotka dlouhodobě volala po změně podmínek pro náročnou
záchranářskou práci.
pokračování na straně 4

Vážení spoluobčané, přeji Vám za celý kolektiv
Obecního úřadu Stará Paka i za všechny zastupitele
v novém roce 2020 hodně zdraví, štěstí, mnoho
osobních i pracovních úspěchů a vzájemnou toleranci.
Jan Herber, starosta

www.starapaka.cz

Výpis z usnesení ze 7. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 19. 12. 2019
od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka
Přijato usnesení č. 184/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 185/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a
ověřovatele zápisu p. Janu Dočekalovou.

tek) na účet 547 (Manka a škody) ve výši
61 808,00 Kč.
Přijato usnesení č. 194/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
průběžnou aktualizaci směrnic obce Stará Paka tak, aby tyto směrnice vyhovovaly platným právním předpisům.
Přijato usnesení č. 195/2019:

Přijato usnesení č. 186/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo dokument „Program rozvoje obce
Stará Paka na období let 2020 – 2024“ a
následně tento dokument schvaluje.

Přijato usnesení č. 187/2019:

Přijato usnesení č. 196/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Hana
Hylmarová a p. Jitka Sochorová.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
změnu v obsazení dílčí inventarizační
komise k provádění inventarizací pro organizační jednotku „Zdravotní středisko
Stará Paka“. Dosavadní předsedkyni komise, p. Hanu Fišerovou, nahradí p. Ivana Bilová.
Přijato usnesení č. 188/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plněním rozpočtu obce Stará Paka
k 30. 11. 2019 a bere ho na vědomí.
Přijato usnesení č. 189/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará
Paka na rok 2019.
Přijato usnesení č. 190/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu obce Stará Paka
na rok 2020. Zastupitelstvo obce Stará
Paka schvaluje rozpočet jako schodkový, v příjmech 32 978 800,00 Kč a výdajích 38 721 040,00 Kč. Rozdíl ve výši
5 742 240,00 Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 2019. Jako
závazný ukazatel pro sledování plnění
rozpočtu stanovuje Zastupitelstvo obce
Stará Paka dodržení objemu paragrafů.
Změny mezi jednotlivými položkami
uvnitř paragrafů, při jejich nepřekročení, jsou v kompetenci hlavní účetní jako
správce rozpočtu.
Přijato usnesení č. 191/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s informacemi předsedů finančního
a kontrolního výboru a bere je na vědomí.
Přijato usnesení č. 192/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s plánem činnosti obce Stará Paka
na rok 2020 a následně tento plán činnosti obce Stará Paka schvaluje.
Přijato usnesení č. 193/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
přeúčtování investičních výdajů z účtu
042 (Nedokončený dlouhodobý maje-
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Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019,
o místním poplatku z pobytu.
Přijato usnesení č. 197/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů.
Přijato usnesení č. 198/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Přijato usnesení č. 199/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na
vědomí výroční zprávu Masarykovy základní školy, Stará Paka, okres Jičín za
školní rok 2018-2019.
Přijato usnesení č. 200/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu Masarykovy základní
školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2019
a následně schvaluje předmětný rozpočet
s výnosy ve výši 2 695 312,00 Kč a náklady ve výši 2 695 312,00 Kč.
Přijato usnesení č. 201/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu Masarykovy základní
školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2021
- 2022.
Přijato usnesení č. 202/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu
Masarykovy základní školy, Stará Paka,
okres Jičín, ve výši 270 000,00 Kč na posílení rozpočtu školy r. 2019.
Přijato usnesení č. 203/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na
vědomí výroční zprávou Mateřské školy,
Stará Paka za školní rok 2018-2019.
Přijato usnesení č. 204/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo návrh rozpočtu Mateřské školy, Stará
Paka na rok 2019 a následně schvaluje
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předmětný rozpočet s výnosy ve výši
1 971 308,00 Kč a náklady ve výši
1 971 308,00 Kč.
Přijato usnesení č. 205/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo a následně schvaluje návrh střednědobého výhledu Mateřské školy, Stará Paka,
okres Jičín na rok 2021 - 2022.
Přijato usnesení č. 206/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem bytu č. 3, Revoluční 183,
507 91 Stará Paka, p. , datum nar. …..,
bytem ….., na dobu určitou od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020, za cenu 65 Kč za 1 m2.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka vypracovat
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto
usnesení a tuto smlouvu jménem obce
uzavřít.
Přijato usnesení č. 207/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
uzavření smlouvy o dílo - truhlářské práce (zhotovení nábytku včetně montáže)
do nebytových prostor Obecního úřadu
Stará Paka - Pošta Partner, dodavatel
DELFI REHAB spol. s r.o., Ovocná 84/5,
Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, IČO:
28741064, na částku 192 268,00 Kč bez
daně z přidané hodnoty (režim přenosu
daňové povinnosti).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 208/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – zpracování
projektové dokumentace „Regenerace
centra obce Stará Paka“, dodavatel Ing.
Markéta Pyciaková, Lomnická 436, 509
01 Nová Paka, IČO: 74944029 na částku
54 100,00 Kč (dodavatel není plátcem
DPH).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 209/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo - zpracování
projektové dokumentace „Stará Paka,
Krsmol č. p. 9, stavební obnova roube-
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né chalupy“, s dodavatelem INRECO,
s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec
Králové, IČO: 48155586 na částku celkem (včetně daně z přidané hodnoty)
468 270,00 Kč.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 210/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze
dne 1. 11. 2019 (přestavbu nebytových
prostor Obecního úřadu - Pošta Partner)
uzavřené mezi obcí Stará Paka a obchodní korporací NADOZ s.r.o., se sídlem
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka,
IČO: 49283171, na částku 123 808,00 Kč
bez daně z přidané hodnoty (režim přenosu daňové povinnosti).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušný dodatek výše uvedené smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto
usnesení.
Přijato usnesení č. 211/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na
vědomí prodloužení smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy
„Mobilní rozhlas“ uzavřené s korporací
Neogenia s.r.o., Hybešova 726/42, Staré
Brno, 602 00 Brno, IČO: 29198950, a to
do 31. 12. 2021.
Přijato usnesení č. 212/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
pořízení 2 ks oceloplechových kontejnerů (1 ks valníkový - cca 4 m3 a 1 ks vanový – cca 8 m3) za částku 111 320,00 Kč
celkem, z toho 92 000,00 Kč základ daně
a 19 320,00 Kč daň z přidané hodnoty,
dodavatel STARLORD s.r.o., Holečkova
789/49, 150 00 Praha 5, IČO: 03808017.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 213/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby zřízení věcného břemene č. IV-12-2019265/SOBS VB/4 na
pozemku p. č. 572/3, katastrální území
Karlov u Roškopova, zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Jičín, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035
(v zastoupení dle platné plné moci kor-

porací Kadlec a Kábrtová s.r.o., Jiráskova
1014/1, 460 01 Liberec, IČO: 28706421),
za jednorázovou úhradu ve výši
10 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty
(k částce bude připočtena daň z přidané
hodnoty dle platné sazby ke dni uskutečnění platby, po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí) s
tím, že veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrickým plánem
a poplatků spojených s podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí uhradí
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 214/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
prodej pozemků p. č. 26/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra 177 m2, p. č.
27/1, druh pozemku ostatní plocha, výměra 582 m2, st. p. č. 94, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, výměra 96
m2, jehož součástí je budova bez čísla
popisného nebo evidenčního – objekt
občanské vybavenosti, vše katastrální
území Ústí u Staré Paky, zapsaných na
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Jičín, p. …..,
bytem ….., za částku 480 000,00 Kč s tím,
že p. ….. dále uhradí správní poplatek za
ověření podpisů a správní poplatek za
přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka vypracovat
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem obce
uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.
Přijato usnesení č. 215/2019:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace
na rok 2020 ve výši 60 000,00 Kč spolku
Sportem proti bariérám, z. s., se sídlem
Nádražní 111, 507 91 Stará Paka, IČO:
27031161, na rozšíření chráněných dílen
v nemovitosti „DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK“.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá
starostovi obce Stará Paka vypracovat
návrh příslušné smlouvy podle bodu I.
tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem
obce uzavřít.

vědomí žádost Sdružení hasičů okrsku
Stará Paka ohledně potřeby zázemí pro
hasičskou a sportovní činnost a ukládá
vedení obce k tomuto shromáždit další
potřebné informace.
Přijato usnesení č. 217/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na
vědomí žádost obyvatelů nemovitosti č.
p. 394, Stará Paka o revitalizaci prostoru
p. č. 96/1, k. ú. Stará Paka - vybudování
parkovacích míst před obytným domem
a ukládá vedení obce shromáždit k možnosti vybudování parkoviště další potřebné informace.
Přijato usnesení č. 218/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na
vědomí žádost obyvatelů nemovitosti č.
p. 430/431, Stará Paka o navýšení kapacity kontejneru na plastový odpad, případně častější svoz tohoto odpadu, rozšíření
parkovacích ploch u bytového domu, o
potřebě opravy povrchu parkovací plochy a příjezdové komunikace a umístění
veřejného osvětlení v prostoru kontejnerů a ukládá vedení obce k tomuto shromáždit potřebné informace.
Přijato usnesení č. 219/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
předseda výboru/komise:
3 611,00 Kč,
člen výboru/komise:
3 010,00 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1 805,00 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1.
2020. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Stará Paka dne 27. 12. 2019

Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.

Přijato usnesení č. 216/2019:

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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pokračování ze strany 1
Současně s potřebou hasičů měla obec
zájem o zřízení prostor, jež by umožňovaly provést případná školení mužstva
JSDH, dále pořádat různou kulturní
a osvětovou činnost, přednášky nebo
výstavy a společenské akce pro děti a
mládež, občany v aktivním věku i starší občany – zkrátka pro všechny věkové
kategorie. V neposlední řadě a vzhledem
k absenci větších prostor v majetku obce
bylo myšleno i na využití přístavby v
případě různých krizových situací, jako
jsou živelné pohromy, povodně, požáry a
také k případnému zabezpečení majetku
postižených občanů či shromáždění materiální pomoci.
Původní projekt doznal menších změn,
na základě požadavků vedení obce byla
půdorysně zvětšena šatna a vstupní zádveří přístavby. V blízkém časovém horizontu bude nutno kompletně rekonstruovat také hlavní budovu Obecního úřadu
včetně zajištění její bezbariérovosti, a tak
vedení obce rozhodlo přizpůsobit nové
prostory k možnému dočasnému působení úředníků samosprávy a dalších
administrativních zaměstnanců obce v
době rekonstrukce. Týká se především
dimenzování svítidel, počtu elektrických
zásuvek, rozvodů datové sítě, stropních
podhledů a podlahových krytin.
A nyní mi dovolte vás krátce seznámit
s chronologickým vývojem přípravy investiční akce a významných termínů nezbytných pro její samotnou realizaci.
Na přelomu roků 2015 a 2016 byl osloven projektant pan Jaroslav Štrop, který
měl zkušenosti s vyhotovením projektové dokumentace a následnou realizací
rekonstrukce hasičské zbrojnice v nedalekém Městysu Pecka, aby vypracoval studie v podobě půdorysného uspořádání místností. Součástí zadání byl i
minimální rozměr největší místnosti 15
metrů délka, 10 metrů šířka a 3,5 metrů
výška, a to z důvodu, aby zde případně
bylo možno odehrát soutěžní utkání II.
Ligy stolních tenistů. Mimochodem,
nyní jsou rozměry 15,5 metrů délky a 11
metrů šířky, výška 3,5 metru je dodržena. Požadovaná kapacita byla stanovena
na 120 sedících. Studie byla předložena
zastupitelům a dne 23. 6. 2016 byla odsouhlasena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení. Projektová dokumentace měla
být odevzdána do 30. 4. 2017, avšak tento
termín nebyl ze strany smluvního partnera dodržen, a dílo tak bylo předáno se
čtyřměsíčním zpožděním. Byla uplatněna sankční pokuta.
Následovalo řízení o povolení stavby.
Dalším administrativním krokem byla
příprava výběrového řízení na zhotovi-
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tele stavby a 6. 2. 2018 byla zveřejněna
Výzva k podání nabídky s termínem do
27. 2. 2018. V tento den také proběhlo
jednání komise pro otevírání obálek s
nabídkami a komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek. Nabídky
doručily dvě firmy, a to ASJ s.r.o. a Nadoz s.r.o.. Hodnotící komise doporučila
obci Stará Paka uzavřít smlouvu o dílo s
firmou Nadoz s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku, a to za 7 863 126,- Kč.
Zastupitelé obce schválili smlouvu o dílo
s vítězem řízení 5. 4. 2018 a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouva
o dílo byla podepsána 28. 5. 2018.
V červnu 2018 bylo zhotoviteli předáno
staveniště a zahájily se zemní práce.
31. 10. 2019 bylo zhotovitelem dílo
úspěšně a v termínu předáno obci Stará
Paka. Vedení obce následně zažádalo stavební úřad o nařízení zkušebního provozu přístavby hasičské zbrojnice. Zkušební provoz byl dne 19. 12. 2019 stavebním
úřadem nařízen.
Ke kolaudaci stavby zbývá již jen hluková
zkouška, která bude zhotovena při nejbližší příležitosti, tedy hudební produkci.
Stavba trvala od prvotních studií až po
povolení užívání celé 4 roky a po celkem 3 dodatcích ke smlouvě o dílo byla
částka za dílo navýšena na celkových
8 728 761,-Kč, tedy o necelých 900 tisíc Kč.
Věřím, že místní spolky a organizace budou mít o využití prostor zájem, především pak v podobě pořádání kulturních
akcí všeho druhu pro širokou veřejnost
po dobu dlouhé řádky let. Nechtěl bych,
aby prostory musely být použity v případě krizových situací a při živelných pohromách. Takové situace si asi nepřeje
nikdo z nás.
Děkuji členům Zastupitelstva obce z minulého volebního období, že investiční
záměr podpořili. Děkuji také současným
členům Zastupitelstva, včetně starosty, za aktivní přístup v rámci úspěšného dokončení akce. Poděkování patří
také projektantu stavby panu Štropovi a
technickému dozoru stavby Ing. Marku
Tůmovi. Děkuji také paní Šotkové a panu
Trejbalovi, kteří žijí v bytě nad zbrojnicí,
za vydržení útrap spojených se stavební
činností a ruchem. Aby mělo smysl stavbu realizovat, potřebovala se obec dostat
se stavbou skoro až na samou hranici
pozemku se zahradnictvím, k čemuž byl
nezbytný souhlas vlastníka sousedního pozemku pana Libora Doubka. Pan
Doubek nám vyšel vstříc a souhlasil, za
což také velmi děkuji. Celá stavba by pak
nevznikla bez zhotovitelské firmy Nadoz
s.r.o. Kumburský Újezd. Také zaměst-
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nancům Nadozu patří poděkování za
výborně odborně odvedenou práci. Nemohu zde však nezmínit, že na výstavbě se stovkami odpracovaných hodin a
svým zednickým umem podílel zaměstnanec zhotovující firmy, staropacký občan, hodný člověk a kamarád Pepa Bark,
který nás však v loňském srpnu náhle
opustil. I Pepovi patří velké díky. Ať nám
všem občanům celé obce přístavba dobře
slouží!!!! (upravený proslov místostarosty
Josefa Dlaboly při slavnostním otevření)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
PŘÍSTAVBY

/a jak to skončilo, nebo vlastně teprve
vše začalo?/
V sobotu 11. ledna byla ve Staré Pace
slavnostně otevřena nová přístavba hasičské zbrojnice, která je součástí budovy Obecního úřadu. V této přístavbě, jež
byla financována z rozpočtu obce částkou téměř 9 milionů korun, se nachází
nejen nové sociální zázemí pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů (JPO III),
ale také nový víceúčelový sál s kuchyňkou, který bude sloužit obci k pořádání
kulturních, společenských i sportovních
akcí, případně jako prostor v případě krizových situací nebo prostor pro shromažďování materiální pomoci.
Pro naše nejmenší bylo již v 16.00
hodin připraveno divadelní představení Mauglí hradeckého divadla
U staré herečky. Pohádku na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga
zhlédlo kolem 60 dětí a jejich rodičů.
Samotné otevření sálu začalo v 17.00
slavnostním přestřižením pásky. Následovalo vystoupení sboru místní základní
školy a poté úvodní slovo představitelů
obce. Zástupcům hasičské jednotky byl
pak symbolicky předán klíč od sociálního zázemí (šatny, sprchy, sklad). V 18.00
začala přednáška kronikáře obce pana
Eduarda Hradeckého na téma Rychtáři
a starostové ve Staré Pace, doprovázená
projekcí fotografií.
Slavnostní otevření si nenechalo ujít téměř 250 staropackých občanů. Pro ně
bylo ve spolupráci se SŠGS Nová Paka
připraveno občerstvení. V průběhu celé
akce měli všichni návštěvníci možnost si
prohlédnout výstavu vítězných fotografií
2. ročníku fotografické soutěže pro děti
a mládež HOKUS FOKUS, pořádané
místním spolkem Open Art, z.s.
Doufáme, že budou nové prostory využity při mnoha příležitostech k setkávání
staropackých občanů!
/více fotografií na facebooku Obec Stará
Paka/

www.starapaka.cz

Z výstavy vítězných fotografií 2. ročníku fotografické soutěže pro děti a mládež HOKUS FOKUS,
pořádané místním spolkem Open Art, z.s.

Cyklističtí závodníci Jaroslav a Jiří Kvapilovi
Své dětství a mladá léta, po boku svých
rodičů, sestry Hany a bratra Josefa, prožili ve Staré Pace jedni z nejvýznamnějších cyklistických závodníků a reprezentantů tehdejšího Československa bratři
Jaroslav a Jiří Kvapilovi…
Starší Jaroslav se narodil 17. března 1940,
chodil ve Staré Pace na základní školu a
následně se vyučil v ZPA Nová Paka soustružníkem. S cyklistikou začal v patnácti
letech a postupně začal sklízet úspěchy v
silničních závodech v tuzemsku a zahraničí. K jeho nejvýznamějším úspěchům
patří trojnásobné vítězství v závodě
Praha-Karlovy Vary-Praha, v roce 1966
v Itálii vyhrál závod „Cena osvobození
Říma” a čtyřikrát se zúčastnil „Závodu
míru”. Během své závodní kariéry se stal
celkem šestinásobným mistrem ČSSR
v cyklistice a získal čestný titul „Mistr
sportu”. Od roku 1968 se usadil ve Švédsku a doposud zde žije.
Mladší Jiří se narodil 19. března 1950, po
základní škole ve Staré Pace se vyučil v
Hradci Králové elektrikářem. Začínal
nejprve se silniční cyklistikou, ale poz-

Jaroslav Kvapil

ději přešel na cyklokros. Během své závodní kariéry startoval čtyřikrát na mistrovství světa v cyklokrosu, při kterých

získal v roce 1972 jednou druhé místo
v kategorii družstev. Téhož roku se stal
také mistrem České republiky v cyklokrosu. Za rok 1979 si připsal vítězství v
Československém poháru v cyklokrosu.
V období let 1972-1981 patřil mezi nejlepší československé cyklokrosaře. Jeho
závodní kariéra byla bohužel také negativně ovlivněna politicko-výchovnými
činovníky a mimo jiné mu byla dvakrát
znemožněna účast na mistrovství světa.
Jeho životní příběh byl v roce 2018 uveden do sbírky Paměť národa. V současnosti žije v Hradci Králové.
Oba dva bývalí českoslovenští elitní závodníci se v tomto roce dožívají významných životních jubileí – Jaroslav 80ti a
Jiří 70ti let. Při této příležitosti obec Stará
Paka pořádá ve své nové přístavbě obecního úřadu „Slavnostní odpoledne“ v sobotu 7. března od 14:00 věnované právě
těmto významným sportovcům. Akci
moderuje sportovní komentátor České
televize Petr Vichnar za účasti čestných
hostů: Miloš Fišera (bývalý mistr světa v
cyklokrosu), Jaroslav Antoš (bývalý mi-
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str ČSSR v cyklokrosu), Daniel Polman
(současný ultracyklista a účastník závodu Race Across America), Karel Kodejška (bývalý mistr světa v letech na lyžích)
a další...

Jiří Kvapil
knihovny (po: 9-11, 12-15, út, čt: 9-11,
12-17, po telefonické domluvě – 493 620
618 kdykoliv) do 26. března 2020.

V rámci oslav připravil Ladislav Dvorský a Radim Karel za podpory obce Stará Paka a místní knihovny

Veškeré Informace týkající se této akce
lze rovněž zhlédnout na webových stránkách obce Stará Paka: www.starapaka.cz

výstavu “Jaroslav a Jiří Kvapilovi”.

Zahájení proběhne v závěru „Slavnostního odpoledne“ 7. března 2020 a následujícího dne 8. března se zde ještě
uskuteční komentovaná prohlídka za
přítomnosti oslavence Jiřího Kvapila od
10 do 12 hodin a od 14 do 16 hod, poté
se výstava přesune do místní knihovny
(roubenka) a bude trvat v provozní době

Organizátoři si Vás tímto srdečně dovolují pozvat na toto nevšední setkání.
Dle podkladů Ladislava Dvorského
zpracoval Radim Karel.
foto: archiv Ladislava Dvorského

Podzimní kulturní akce ve Staré Pace
Na podzim loňského roku uspořádal
Obecní úřad Stará Paka řadu kulturních
akcí; první z nich byla zářijová beseda
POVÍDÁNÍ O LEZENÍ. O horolezení,
ledolezení, skialpinismu, vysokohorské
turistice a cestování po horách vůbec
nám vyprávěli členové Horolezeckého
oddílu Nová Paka pod vedením Martina
Antoše. Návštěvníci akce si mohli vyslechnout nejen vysvětlení jednotlivých
disciplín a rozdíly mezi nimi, ale také si
prohlédnout vybavení, které se při jejich
provozování používá.

V sobotu 16. 11. potěšil naše nejmenší
svou pohádkou O TURECKÉM RYBÁŘI principál Divadla Basta-fidli Pepino
von Dráček. Jarmareční komedie o Turkovi a jeho ženě, která chtěla víc a víc…
až nakonec pro svou chamtivost neměla
nic, je svým tématem stále aktuální!
Další díl z cyklu POSEZENÍ NAD KRONIKAMI se konal tutéž sobotu od 18.00
v zasedací síni obecního úřadu. Zajímavá fakta z historie živností na Staropacku
opět vybíral a komentoval pan Eduard

Mobilní rozhlas

Již téměř 45% domácností obce Stará Paka využívá aplikaci
„Mobilní rozhlas“. Prostřednictvím SMS, e-mailu, případně
mobilní aplikace (ke stažení zdarma) dostávají aktuální informace o dění v obci: např. pozvánky na kulturní a sportovní
akce, změny úředních hodin institucí, informace z obecního úřadu, upozornění na odstávky vody, výpadky elektrické
energie a plynu, čištění ulic, povodňová nebezpečí, varování
před výkyvy počasí, krizová řízení apod.
Chcete se přidat? Stačí se zaregistrovat! Je to jednoduché, stačí
vyplnit registrační údaje na www.starapaka.mobilnirozhlas.
cz nebo www.muj.mobilnirozhlas.cz, případně prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici v podatelně
Obecního úřadu Stará Paka.
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Hradecký. Dozvěděli jsme se nejen o
historii mlýnů a mlynářů v Ústí, Roškopově, Karlově a Staré Pace, ale vybrány
byly i další dvě důležité živnosti: hospody a řeznictví. K jednotlivým údajům
byla promítána i obrazová dokumentace
(mapy, historické i současné fotografie
objektů).
Za Obecní úřad Stará Paka,
Mgr. Kateřina Krejčová

www.starapaka.cz

NOVINKY MŠ
MŠ se prezentuje novými webovými
stránkami, rodiče získali i verzi pro mobilní telefony. Velmi jednoduše tak mají
přehled o našich akcích. Získali jsme i
možnost sledovat, jak jsou naše stránky využívány, aby plnily svoji funkci. V
sekci jednotlivých tříd jsou ustálené informace o našem výchovně vzdělávacím
procesu i nabídce spolupráce s rodiči. Po
zkušebním provozu se zveřejňováním
fotografií dětí rozhodla ředitelka o individuálním přístupu. Znamená to pro nás
náročnější práci, věříme však, že rodiče
budou potěšeni a odnesou si z MŠ pěkně
zpracovanou památku na strávené roky
svých dětí v MŠ v portfoliích.

Nově jsou také našimi profesionálními
fotografiemi vyzdobené prostory MŠ,
aby rodiče měli přehled o celém pedagogickém sboru i našich provozních zaměstnancích.
Od září se nám také podařilo využívat IT
koutek, kde předškoláci objevují práci na
PC, práci s mikroskopem nebo fotografií. Osobním překvapením pro mne je, že
se děti u této činnosti dokáží domluvit
na vystřídání a že si vzájemně pomáhají,
když si někdo neví rady. Děti tak například dokázaly na monitoru kreslit pomocí pravítka, které jsme jim neukázaly.
V novém pololetí nás čekají i další novinky.
Poprvé navštíví MŠ divadlo Kordula z Liberce, které se pyšní skvěle zpracovanou

interaktivní zábavou. Děti se poprvé stanou scénáristy, zvukaři a ruchaři.
Ráda bych čtenáře ještě upozornila na
novu akci, kterou se budeme s kolegyněmi, s dětmi a snad i rodiči snažit naplánovat. Jedná se o mezinárodní Den
rodiny 15. 5. Svátek matek vnímám
subjektivně jako opomínání významné
role otců, kteří také potřebují své díky.
Nechceme zapomínat ani na babičky a
dědečky, kteří svým dětem pomáhají s
vnoučaty v MŠ.
A v neposlední řadě není mým cílem,
aby se MŠ prezentovala „cvičenými opičkami“, ale dětmi, které mají skvělé nápady, jsou odvážné a budou vzpomínat na
milé zážitky s námi.
Více o nás na: www.msstarapaka.cz
Ředitelka

ŠKOLA
Etická výchova – projekt Dobré skutky
V rámci etické výchovy na naší škole vždy před Vánoci pořádáme projektový den Dobré skutky. Některé třídy se pustily do
dlouhodobějších aktivit, další uspořádaly jednorázovou akci, jiní se alespoň zamýšleli nad tím, jak konat dobro a pomáhat
druhým.
Zde přinášíme popis některých akcí:

Prvňáčci v lese

Předvánoční čas vybízí k tomu dělat dobré skutky. Proto i prvňáčci přemýšleli,
komu by mohli pomoci. Vyhrála zvířátka
v lese. Ve čtvrtek 19. 12. jsme se vydali do
lesa ke krmelci vybavení spoustou dobrůtek pro zvířátka. Snad si na nich zvířátka hezky pochutnala!
Cestou jsme sledovali stopy, které po
sobě obyvatelé lesa zanechali. Mnoho
jich nebylo. Chyběl sníh. Přesto jsme ale
byli dobrými lesními detektivy a pár jich
objevili. Dokonce jsme si s sebou odnesli
podkovu pro štěstí! Byli jsme totiž připraveni a nesli s sebou i vše potřebné pro
výrobu sádry, kterou jsme zalili stopy, a
mohli si je tak z lesa odnést a hezky prohlédnout!
			
prvňáci
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Páťáci „na Místo!“

V rámci projektu Dobré skutky se žáci
5. třídy vypravili za opuštěnými psy a
kočkami do útulku MÍSTO Nová Paka,
z.s. Přichystali kvalitní krmivo, deky i
hračky a po předchozí domluvě je donesli do útulku. Jako poděkování si mohli útulek prohlédnout, pracovnice útulku
jim sdělila základní informace o psích i
kočičích nalezencích. Jejich osudy jsou
často velmi smutné, proto ji velmi potěšilo, že mezi páťáky je i několik dětí, které
mají „útuláčky“ doma a již roky pro ně
vytvářejí šťastný domov. Za odměnu si
děti mohly jít vyvenčit dva pejsky na louku. Rošťák Max si s nimi pěkně pohrál a
několik jich poválel po zemi. Naštěstí to
odnesla jen zablácená kolena a poťapané
bundy. S tím se u zvířat prostě musí počítat.
Všem opuštěným zvířátkům přejeme,
aby našla nový domov a aby do útulku
nepřibylo v novém roce moc odložených
nebo ztracených kamarádů.
páťáci

Pomoc zvířatům

V naší šesté třídě mají všichni žáci rádi
zvířata. Proto jsme se rozhodli, že v rámci projektu etická výchova navštívíme
Záchrannou stanici pro handicapovaná
zvířata ve Vrchlabí a dovezeme jim nějaké dobroty. Doma jsme se podívali po
suchém pečivu, mrkvi, jablkách a také
konzervách pro kočky. S pomocí rodičů
jsme si toho připravili opravdu hodně.
Záchrannou stanicí nás provedla jedna zaměstnankyně, která nám ukázala
všechna zvířátka a něco nám o nich vyprávěla. Viděli jsme lišku Sušenku, dva
výry, krkavce, ježky, poštolky, káňata aj.
Některá tam jsou umístěna jen po dobu
léčby, jiná už tam musí zůstat do konce
života. Jsou tak poškozená, že už by v
přírodě nepřežila. Ježky jsme si dokonce
mohli pohladit. Byli roztomilí a překvapilo nás, že vůbec nepíchají.
Ve společenské místnosti nám naše průvodkyně řekla něco o činnosti stanice a o
tom, jak bychom se měli chovat v jednotlivých zónách Krkonošského národního
parku a v přírodě vůbec. Například nám
pověděla, že nemáme odnášet mláďata,
protože nikdy nevíme, jestli není jejich
matka jen za potravou a později se k nim
vrátí. Prý na ně nemáme ani sahat, maminka by je už nechtěla.
Paní průvodkyně nás nakonec pochválila
za ukázněné chování. My se tak chovali
proto, že nás její povídání bavilo. Je to
opravdu skvělé, že se o zvířata starají. A
my jsme odcházeli s pocitem, že jsme pomohli dobré věci.
žáci VI. třídy
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Domov pro psí seniory

Čtvrteční ráno 19. prosince 2019 bylo v
Novém Bydžově slunečné. Také nákup
psích dobrot v tamním obchodě byl příjemný. Když se paní prodavačka dozvěděla, že se chystáme do psího útulku,
přidala do naší tašky ještě i svoji zásilku.
Prohlédli jsme si vánočně vyzdobené
náměstí, poslechli melodie novobydžovského vánočního stromu a obdivovali
betlémské postavy.
Sluníčko začalo zápasit s mraky a my,
žáci 8. třídy staropacké školy, jsme se vy-
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dali na cestu do nedalekých Skřivan. Přes
obec Sloupno jsme došli k cíli.
Všechny nás překvapil způsob provozování útulku. Početná skupina pejsků
přišla mezi nás na dvůr rodinného domku. Tentokrát jsme si je mohli i pohladit.
Paní, která se o ně stará, jim dopřává pohodlí domova. Vzhledem k věku svému
i psích svěřenců již nepřijímá nová zvířata.
Vesele i posmutněle jsme se rozloučili.
Čas do odjezdu vlaku v zachmuřených
Skřivanech jsme strávili u teplého čaje a
výborných zákusků
v tamní nové cukrárně.
Z přeplněného
malého vagonku
ČD jsme vystoupili do sychravě
mlhavé Staré Paky.
Hřála nás ale myšlenka, že i stáří
nechtěných pejsků
může být snesitelné
a i hezké. osmáci

www.starapaka.cz

Co se mi na naší škole líbí?
Žáci druhé třídy měli na podzim v rámci slohového cvičení zadán úkol: napiš, co se ti na naší škole nejvíc líbí, proč sem rád chodíš, proč sis naši školu vybral. Potom si měli představit, že mají kouzelnou hůlku a mohou na naší škole něco zlepšit – další téma:
co bys změnil, co se ti na naší škole nelíbí.
Když pomineme, že druháčci ještě neznají pravidla pravopisu, tak některá jejich vyjádření jsou velmi pěkná. Zde je předkládáme.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Vánoce na zámku

Druháci a třeťáci se v období adventu
vydali na vánoční prohlídku Hrádku u
Nechanic. Všechny komnaty byly vánočně vyzdobené. Slečna průvodkyně žáky
seznámila s tradičními i méně známými
vánočními zvyky. V zámecké kuchyni
si všichni pochutnali na horké čokoládě
nebo dětském punči a nakoupili drobné
dárečky. A protože bylo zrovna 5. prosince, po krásném prožití dne na zámku se
děti těšily domů na Mikulášskou nadílku.
S. Stuchlíková

Předvánoční výlet 5. třídy do Prahy

Po roce jsme se opět vrátili do vánoční Prahy. Tentokrát jsme cestu naplánovali společně se základní školou Vidochov. Dokonce
se podařilo uhradit dopravu a část vstupného z projektu, takže dětem zbyly penízky i na nákup posledních vánočních nezbytností.
Hlavním programem výletu byla návštěva divadelního představení Český Betlém v Divadle Palace Praha. Představení bylo opravdu krásné. Připomnělo nám starý biblický příběh narození Ježíška a všechny příjemně vánočně naladilo. Děti dostaly i texty písní,
které si mohly s účinkujícími zazpívat.
Po kulturním zážitku jsme prošli přes Václavské náměstí na Staroměstské náměstí, prohlédli si stánky a tradičně se vyfotili u
vánočního stromu. Naše cesta vedla ještě kolem Prašné brány na náměstí Republiky do obchodního centra Palladium, kde si děti
užily svůj „rozchod“ a vzaly útokem všechny obchody i fastfoody. Vánoce mají prostě mnoho podob!
											
L. Novotná

Vánoční Ratibořice

Jak to chodilo na Starém bělidle? Jak trávila Vánoce paní kněžna? Jak měla babička vyzdobenou chaloupku? Kde si máchala
Viktorka nohy?

To vše a ještě mnohem víc jeli zjistit žáci 1. a 4. ročníku naší
školy. Jako první jsme se vydali do ratibořického zámku, kde
nás uvítala sama paní kněžna. Každá komnata zámku byl krásně vyzdobena, vánočky a cukroví byly napečené, stoly prostřené, stromečky ozdobené. Připravené byly i koule se sušeným
ovocem pro koledníky. S paní kněžnou jsme se rozloučili a
vydali se do mlýna. Tady na nás čekal mlynář s celou chasou
a předvedli nám, jaké zvyky a tradice se dříve dodržovaly. Do-
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konce se objevily i „Lucky“! Opravdu se zaujetím jsme všichni poslouchali vyprávění a zpívali známé koledy. Potom zbývala už
jen babiččina chaloupka. Tady jsme mohli porovnat výzdobu bohatých a výzdobu obyčejných lidí. Malá světnička nás doslova
okouzlila. Nemohli jsme se vydat zpět, aniž bychom viděli splav, u kterého sedávala Viktorka. Výletu dáváme velkou jedničku.
Jediné, co k té správné vánoční atmosféře chybělo, byl sníh. Ale to jsme zařídit neuměli!!!!
				
Z. Oborníková

Vánoční vystoupení
Na naší škole jsou obvykle již dva měsíce před Vánoci naplněné pilnou prací a
chystáním na vánoční vystoupení žáků.
Vytváříme kouzelné vánoční dekorace
pro vánoční trhy, dále kulisy a rekvizity
pro dramatické představení, zpíváme,
tančíme, deklamujeme, tak aby vše mohlo se začátkem adventu propuknout!
Letos naše turné začalo s rozsvěcením
staropackého vánočního stromu (tentokrát i ve školní zahradě) již před prvním

adventním víkendem. Oba naše pěvecké
sbory se s paní uč. Soňou Stuchlíkovou
a Jitkou Krausovou prezentovaly svými
písněmi v prostoru za školou a doprovodily tak trhy vánočních výrobků našich
žáků.
Děti z dramatického kroužku 1. stupně
pod vedením p. uč. Zuzany Oborníkové
a Kláry Zahradníkové potěšily svou čertovskou pohádkou seniory na Brdě a ve
Staré Pace.
Dále všichni účinkující, tedy pěvecké
sbory, dramatický kroužek 1. stupně a

navíc i dramatický kroužek 2. stupně
(tentokrát se žáci pod vedením paní učitelky Jany Kuželové ocitli ve Vánoční škole se sobíky, skřítky, Santou a Ježíškem)
prezentovali své umění na vystoupeních
pro rodiče a veřejnost v tělocvičně školy
a v kulturním domě v Levínské Olešnici.
Všechna vystoupení se povedla a diváci
je ocenili svým potleskem a uznáním.
Snad se všichni příjemně naladili na nadcházející svátky.
		

J. Krausová

Tříkrálová sbírka
Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak
tomu bylo i začátkem roku 2020, kdy
skupinky koledníků vyrazily sbírat
malé dary, díky nimž se mohou dít
velké věci. Výtěžek sbírky je určen na
podporu služeb pro rodiny s dětmi,
na dobrovolnické aktivity a Nízkoprahové kluby pro děti a mladistvé, na
přímou pomoc v regionu, na sociálně
aktivizační služby, na individuální pomoc v akutní nouzi. Vámi darované
finanční prostředky budou použity
na nákup auta, které je nutně potřeba pro práci s rodinami a jejich dětmi
v terénu. Jde o rodiny, kde se rodiče
neumí nebo nemohou řádně postarat
o své děti. Díky Vám všem se letos ve
Staré Pace a přilehlých obcích vybralo
40 222,-Kč.
Děkujeme!
Marie Kuželová
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HOKUS FOKUS - Fotografická soutěž pro děti a mládež 2019
Spolek Open Art, z.s. zorganizoval v roce
2019 druhý ročník fotografické soutěže pro děti a mládež HOKUS FOKUS.
První ročník ukázal, že děti mají o fotografování zájem a účastníci se zajímají
nejen o samotné focení, ale i o následné
komentované promítání soutěžních fotografií a workshopy. Na těch se setkávají
s ostatními soutěžícími i odbornou porotou, konzultují s nimi své problémy a
dostávají tipy na další zlepšení.
Projekt se snaží děti a mládež motivovat k vlastní tvorbě a poskytnout jim
možnost seberealizace. Rádi bychom
vytvořili prostor pro setkání talentované

mládeže a umožnili jim nejen prezentaci jejich výtvorů, ale i konfrontaci s díly
ostatních tvůrců a názory profesionálů/
odborné poroty. Jako členy poroty vybíráme zajímavé osobnosti regionu, které
svou tvorbou i způsobem života mohou
děti motivovat a inspirovat.
Na základě dlouholeté práce s dětmi a
mládeží víme, že je mezi nimi řada talentů - rádi bychom vzbudili jejich zájem
a poskytli jim prostor, kde mohou tento
zájem rozvíjet.
Zároveň chceme děti povzbudit k aktivnímu vnímání místa, ve kterém žijí - zachycení tohoto místa a lidí, kteří v něm

žijí, okem fotoaparátu by mohlo být tou
správnou volbou. Soutěž je otevřená pro
účastníky z celé republiky, primárně však
z Královéhradeckého kraje.
Během této soutěže se mimo jiné snažíme děti seznámit s vlastivědnými zajímavostmi našeho regionu i některými
událostmi z jeho historie. Mezi soutěžní
kategorie jsme proto zařadili i kategorii
„Staropacko“, která má děti motivovat k
poznávání blízkého okolí.
Soutěžní fotografie jsou prezentovány na
výstavách při příležitostech konání různých akcí obce i spolku.
Za OPEN ART, z.s. Mgr. K. Krejčová

Adventní čas
ve Staré Pace
Období adventu přivítali občané
Staré Paky rozsvícením vánočního stromu v pátek 29. 11. Obec
Stará Paka připravila k této příležitosti doprovodný program,
který začal v 16.00 v tělocvičně
místní školy pohádkou divadla
Loutky bez hranic. Pohádka Vánoční svatba sněhuláka Karla
potěšila naše nejmenší příběhem
o tom, co se děje na vánočním
stromku, ještě než se rozsvítí...
Na venkovním pódiu za školou
poté následoval program základní školy, ve kterém vystoupili
členové dvou školních sborů s
pásmem vánočních písní. Tradičními písničkami v netradičních
úpravách na ně navázal trutnovský H-KVINTET. Celá akce byla
zejména příležitostí k setkání staropackých občanů a doufejme, že
i naladění na období adventu.
V sobotu 7. prosince pak byla
další příležitost ke sdílení adventní nálady při koncertě smíšeného
pěveckého sboru FOERSTER z Jičína v kostele sv. Vavřince ve Staré
Pace.
Pod vedením zkušené sbormistryně Boženy Maxiánové jsme
vyslechli hodinový program plný
koled a písní spojených s Vánocemi. Prostory kostela, krásné
hlasy nadšených zpěváků i písně
samotné nabídly návštěvníkům
chvíle ke zklidnění a rozjímání.

Rozsvícení vánočních stromů v Roškopově
V první adventní sobotu, která vycházela na 30. listopadu, uskutečnil Sbor dobrovolných hasičů v Roškopově již pátý ročník rozsvícení dvou vánočních stromů.
Stejně jako loni se 13členný mužský pěvecký sbor začal pod vedením paní Věry
Macháčkové již od října připravovat na své vystoupení a nacvičil pět zcela nových
vánočních koled.
Vlastní pěvecké vystoupení bylo obohaceno i o vystoupení divadelní. Ztvárněn
byl biblický příběh o narození Ježíše Krista, kdy jednotlivé scénky byly prokládány nově nastudovanými vánočními koledami.
Na loňském rozsvícení vánočního stromečku zaujaly ručně broušené skleněné
hrníčky. Letos byly na svařák připraveny zcela nové keramické hrníčky s profesionálním potiskem. Z 250 připravených kusů zbyla necelá stovka.
No a jak dopadl Karlův svařák? Oproti loňským 90 litrům se ho vypilo litrů 150.
A stejně jako loni svařák došel předčasně.
I letos netrpěliví rodiče a jejich děti tajili dech nad působivým ohňostrojem.
Hned následující den mužský pěvecký sběr zazpíval nacvičené koledy při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na Pecce.
Opakované vystoupení na Pecce se uskutečnilo ještě 25. prosince.

Za Obecní úřad Stará Paka
Mgr. Kateřina Krejčová
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SENIOŘI
POSEZENÍ
PRO SENIORY

Každý rok v předvánočním čase pořádá
obec pro seniory odpolední posezení.
Začínají senioři v Brdě a Krsmoli, všichni ostatní jsou zváni do Staré Paky. Letos
jsme se těšili, že se sejdeme již v nových
prostorách přístavby hasičárny, bohužel
úřední šiml naše očekávání zhatil. Ale i
tak jsme si setkání náramně užili. Děti ze
školy společně se svými učitelkami připravily opět originální vystoupení, tentokrát v čertovském duchu. Po společném přípitku a úvodních slovech pana
starosty následovala volná zábava. Letos
jsme pozvali hudebníky – pana Válka s
jeho kolegy, kteří hráli a zpívali až do večerních hodin.
Doufám, že se zúčastněným setkání líbilo, však jsme se také sešli v hojném rekordním počtu. Tak zase za rok a tentokrát již v novém! Budeme se těšit.
Hana Hylmarová

Naši senioři vyplavali
11 medailí

Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje jsou stále populárnější. Kromě
letních, které již tradičně pořádají organizátoři v Borohrádku, a zimních, které
v našem zimním středisku pořádá Regionální organizace svazu seniorů Nová
Paka, se v sobotu 16. listopadu 2019 konal již VI. ročník plaveckého přeboru seniorů Královéhradeckého kraje.
Záštitu nad plaveckými výkony v hradeckém 50 m bazénu převzal Magistrát města Hradec Králové. 60 plavců postupně
přivítali Ing. Slavomír Groh – předseda
Krajské rady seniorů ČR, Ing. Tomáš Voříšek – předseda Plaveckého klubu Hradec Králové, který závody organizoval, a
k velkému překvapení účastníků pozdravil plavce i doc. MUDr. Leoš Heger. Po
slavnostním zahájení se pod dohledem
rozhodčích z řad studentů pedagogické
fakulty Univerzity HK začalo plavat o
medaile v pěti plaveckých disciplínách
50 m a 100 m prsa, 50 m znak, 50 m a
100 m volný způsob. Nejvíce obsazené
kategorie do 70 let a nad 70 let doplnila
dokonce i šestice plavců a plavkyň v kategorii nad 80 let.
Naši regionální organizaci úspěšně reprezentovali Vladimír Novák, Marie
Suchardová, Jirka Antoš a Milan Pospíšil. Stříbrnou a bronzovou medaili po
pěkných výkonech v kategorii do 70 let
získala Marie Suchardová, Vláďa Novák

Naši „PRDUŠI“ - jak to dopadlo?
Tak jak jsem Vás už informoval, 14. 9. 2019 proběhl druhý turnaj v Integrované boccie s názvem“ 2. turnaj v Iboccii 2019“. Konal se opět v tělocvičně 1. ZŠ Komenského
v Nové Pace. Účastnilo se ho tentokrát 132 sportovců z celé republiky. Hrálo se opět
ve třech kategoriích: 2. liga, 1. liga a Extraliga. Naši místní senioři, obhajovali třetí
místo v 1. lize Iboccie ve stejném složení jako v jarním turnaji - Hamáček Bohumil,
Hamáčková Antonie, Fejfarová Jana, Onderčaninová Iva a jejich kouč a trenér Jan
Budík. Po výhře v základní skupině narazili bohužel na pozdějšího vítěze, tým „Lužáků“, kterému těsně podlehli a tím se připravili o možnost hrát o 1. - 4. místo. Nakonec
po tuhých bojích skončili v 2. turnaji na sedmém místě a v celkovém pořadí těsně
pod bednou na nejméně oblíbeném čtvrtém, „bramborovém“ místě. I tak je to velký
úspěch našich staropackých seniorů.
To ale není vše, 9. 11. 2019 také dohráli letošním 4. turnajem v Iboccie seriál důchodcovské soutěže „O pohár paní starostky Železnice“. Ve čtyřech turnajích, dvou jarních
a dvou podzimních, které se odehrály v sokolovně v Železnici, nakonec naše tři staropacké týmy skončily takto: Podhorani na 3. místě, Pačačky na 5. místě a Domeček
plný koleček na 6. místě. Z celkového počtu šesti zúčastněných týmů, tři železnické
a tři staropacké, je to prohra. To ale není to nejdůležitější. Důležité je to, že si úžasně
užili čtyři soboty plné napětí ze hry, zklamání z prohry, ale i radosti z výhry. Navíc
v soutěživé atmosféře a parádním, pohodovém a přátelském prostředí železnických
sokolů. Co k tomu dodat, snad jen vzkaz našim seniorům, užívejte si radosti z jakýchkoli Vašich aktivit co nejdéle, ukážete tím cestu dalším ke spokojenému a aktivnímu
stáří.
Děkuji Vám, v roce 2020 hodně nejen sportovních úspěchů.
Boccie zdar, integrované zvlášť. Jan Pelikán - 13. 11. 2019
vyplaval dvakrát stříbro a dvakrát bronz.
Třikrát stanul na nejvyšším stupni Milan
Pospíšil a k tomu připojil ještě dvě medaile stříbrné, když zlato na 50 m volný
způsob uniklo o pouhý dohmat.
Za úspěšnou reprezentaci našeho regionu patří všem plavcům našeho regionu
poděkování a uznání. Přejeme si, aby
tyto výsledky byly příkladem a povzbuzením i pro další naše občany - seniory,
jak účelně a smysluplně využívat volný
čas a zároveň činit něco pro své zdraví.
Novopacký bazén je plně a vždy k dispo-

zici, dokonce každé úterý od 14 do 15
hodin je plavání vyhrazeno pouze pro
seniory.
Závěrem vás, vážení spoluobčané, srdečně zvu na Zimní sportovní hry seniorů,
nad kterými převzal záštitu hejtman našeho kraje. Hry se uskuteční v Nové Pace
v zimním areálu Máchovka ve čtvrtek
13. února 2020.
Za Regionální organizaci svazu seniorů
Novopacka Bohuslav Hamáček
- předseda
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Předvánoční posezení
Dne 10. prosince se „U Militkých“ sešlo
na sto důchodců organizace Novopacká.
Předvánoční atmosféru jim zpříjemnilo
vystoupení hudební skupiny Romantic
band Petra Hubáčka z Hradce Králové.
Byl to hezký závěr roku, přítomní senioři
si s chutí zazpívali s hudebníky vánoční
koledy.
Loučíme se s tímto rokem,
který byl zas velkým skokem.
Než však ten rok ukončíme,
tak se ještě pobavíme.
Kdo že nám to dneska hraje?
Vezmu to hned zkraje,
přijeli k nám totiž z kraje,
a to přímo z Hradce potěšit naše srdce.
Vítáme Vás v městě piva,
ať se Vám tu dobře hraje a zpívá.
A. U.
Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku
co asi nám důchodcům
dáš dnes na památku?
Jestlipak nám v novém roce,
náš svátečku zlatý,
přidáš něco na důchodech,
když druhým zvedáš platy?
Reformy se na nás řítí
zleva, ba i zprava,
kdo odpoví nám na otázku,
která je ta pravá?
Zase budem chodit brečet
ke starému dubu,
přidají nám a podraží –
zase utřem hubu!
		
Marie Stránská

Senioři – Regionální organizace Novopacká

Dne 20. 12. se uskutečnila poslední ze 42 akcí uspořádaných v roce 2019 - odpolední
posezení v penzionu „U Myšáka“ v Borovnici. Vše proběhlo v pohodě, hodnocení
kladné včetně malého občerstvení. Za to patří velký dík vedení penzionu.
Vše shrnuto slovy básníků naší organizace:
			Že léto skončilo, to nám nevadí,
			
atmosféra Vánoc nás zas naladí.
			
A kde voní po roce tyhle krásné Vánoce?
			
U „Myšáka“ v Borovnici dáme si i slivovici.
			
Na svátky si připijem a pak ty svátky přežijem.
				
Ingrid Linková

Hodně zdraví po celý rok 2020 přejí důchodci z Novopacka.

SPORT
Výroční členská schůze lyžařů
Tradiční první akcí lyžařů Staré Paky v
novém roce je zhodnocení roku předchozího. Setkání lyžařů se uskutečnilo tradičně v SŠGS v Nové Pace. Řízení
schůze se ujal L. Frýba, místopředseda
výboru LO. V samém úvodu přítomní
minutou ticha uctili památku paní Květy
Nýdrlové, dlouholeté členky lyžařského
oddílu a obětavého člověka, který nechyběl při žádné akci, kterou jsme pořádali.
Poté se ujal slova předseda oddílu p. V.
Šeps, který ve svém vystoupení zhodnotil
všechny akce předešlého roku. Vyzdvihl
akce jako výměna lana na sjezdovce ve
Staré Pace, oprava kachlových kamen na
chatě v Rokytnici n. J. Vyjmenoval uskutečněné akce a účast na nich. Mezi nezdařilejší patří již tradičně maškarní ples,
který se konal v březnu v kulturním domě
v Roškopově. Podařil se nejen účastí, ale
hlavně svým přínosem pro pokladnu
oddílu. A tak poděkování patří mlad-
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ší generaci členů našeho oddílu. Další
kladnou částkou do pokladny bylo i ubytování na chatě v Rokytnici n. J. Přestože
některé akce jsou skutečně tradiční – 41.
ročník Přejezd Jizerských hor a Krkonoš, turistický výšlap na konci školních
prázdnin, účast na nich z řad členů LO
není taková, jakou by si zasloužily. A tak
nebýt mimooddílových účastníků, počet
lyžařů by se dal počítat na prstech jedné
ruky. A je to jistě škoda, neboť příprava
takovýchto akcí zabere nemálo času. Poděkování jistě patří i Milanovi a Zdeně
Straňákovým za příkladnou péči o chod
a vůbec celé prostředí chaty v Rokytnici
n. J. Do vystoupení předsedy patřilo též
seznámení s aktualizovanými Stanovami
oddílu lyžování při TJ Sokol Stará Paka,
z. s. Přítomní tyto stanovy jednomyslně
odsouhlasili. Byli jsme též seznámeni s
termíny akcí pro letošní rok. Novinkou,
kterou připravil výbor LO, je návrh usta-
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novení zastupitelnosti hlavních funkcí
v oddíle – navrženi byli J. Horáček, D.
Patka, P. Pakosta, G. Zmeková. Přítomní
tento návrh vzali na vědomí.
Vzhledem k tomu, že letošní valná hromada TJ Sokol bude volební, do nového
výboru TJ byli navrženi za LO – V. Šeps,
L. Frýba, J. Horáček, P. Pakosta, D. Zajíc.
V závěru jednání vystoupil předseda
výboru TJ Sokol Ing. J. Bil. Zhodnotil
činnost oddílu jako kladnou. Kladně
hodnotil rovněž zavedení vlastních účtů
oddílu kopané a stolního tenisu, což
přispělo k samostatnému hospodaření
těchto oddílů. Přednesl myšlenku na vylepšení stavu majetku LO do budoucna,
a to chaty v Rokytnici n. J., která povede
jistě k zamyšlení výboru oddílu. V závěru jednání L. Frýba poděkoval přítomným za účast s tím, že by letošní zima již
mohla být k lyžařům trochu přívětivější.
Zapsal: Jiří Knap – člen LO
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13. ročník Silvestrovského turnaje ve stolním
tenise v Roškopově
V úterý 31. prosince 2019 byl tělovýchovnou jednotou Sokol Roškopov uskutečněn
již třináctý ročník Silvestrovského turnaje v ping-pongu. V tomto rámci byl také
uspořádán v pátek 20. prosince 2019 turnaj mládeže. Zde jsou výsledky:
Dvouhra chlapci:
1. místo: Matyáš Rajm
2. místo: Petr Krejčí nejml.
3. místo: Matěj Kříž
4. místo: Václav Krejčí
5. místo: Jan Doubek
6. místo: Josef Medlík
7. místo: Jakub Krejčí
Dvouhra děvčata:
1. místo: Eliška Křížová
2. místo: Terezka Zuzánková
Čtyřhra dětí:
1. místo: Matyáš Rajm - Jakub Krejčí
2. místo: Petr Krejčí nejml. – Terezka Zuzánková
3. místo: Eliška Křížová – Jan Doubek
4. místo: Matěj Kříž – Josef Medlík/Václav Krejčí
Turnaj mládeže se nám opět vydařil, všichni zúčastnění obdrželi diplomy, medaile
a věcné ceny. Naši mladí se letos poprvé účastnili i regionálního přeboru dorostu
2019/20 a na konci tohoto roku jsou na 5. místě ze 14 týmů. Žáci se účastní regionálního přeboru a v polovině soutěže jsou na 9. místě ze 16 týmů.
Dvouhra muži:
1. místo: Petr Krejčí ml.
2. místo: Jiří Stuchlík
3. místo: Josef Krejčí st.
4. místo: Jaromír Šafář
5. místo: Pavel Rajm
6. místo: Luděk Sochor
7. místo: Ondřej Kočandrle
8. místo: Karel Zuzánek
9. místo: Petr Krejčí st.
10. místo: Matyáš Rajm
11. místo: Václav Drábek
12. místo: Ondřej Zuzánek
13. místo: Tomáš Vít
14. místo: Petr Krejčí nejml.
15. místo: Láďa Roman ml.
16. místo: Láďa Roman st.
Turnaje mužů se letos zúčastnil rekordní počet hráčů. Hráli jsme na dva vítězné sety
– opět to byly skvělé zážitky. Báječně prožitý den i s občerstvením.
Sokol Roškopov přihlásil do regionálního přeboru mužů v sezóně 2019/20 tým A,
který hraje ve 3. třídě a dále tým B, který se účastní soutěže v 5. třídě. Družstvo A je
v polovině soutěže na 9. místě a
družstvo B je na
7. místě, v obou
soutěžích je 12
družstev. Dva
žáci zkusili svoje
síly ve družstvu
B, hráli spolu s
dospělými hráči.
I z toho máme
radost.
Ing. Petr Krejčí,
předseda TJ
Sokol Roškopov

Dne 25. 12. 2019 se v tělocvičně Masarykovy základní školy Stará Paka od brzkých ranních hodin konal

tradiční „Vánoční turnaj“
neregistrovaných hráčů
ve stolním tenisu.

Celkem 18 hráčů se nejprve ve dvou skupinách a poté ve vyřazovacím „pavouku“
utkalo o stupně nejvyšší. V průběhu dopoledne bylo k vidění mnoho zajímavých utkání i jednotlivých sportovních
momentů, úroveň se rok od roku zvyšuje. A jak to nakonec dopadlo:
1. místo: Jakub Blažek
2. místo: Radek Hyršál
3. místo: Jiří Zlatník
Oddíl stolního tenisu tímto děkuje všem
hráčům za účast a Masarykově základní
škole za poskytnutí prostor.

Tradiční roškopovský
„Vánoční vejšlap“
V sobotu 28. 12. uspořádaly roškopovské spolky Sokol, AVZO a SDH již
tradiční vánoční „vejšlap“ s tajným
cílem. Letos nám počasí po dlouhé
době přálo a na staropackém nádraží
se sešlo kolem 50 nadšenců. Společně
jsme vystoupili na zastávce v Martinicích a vydali se na trasu dlouhou
asi 10 kilometrů. Cíl byl tentokrát v
útulné hospůdce Na kovárně v Horní
Branné. Už po cestě jsme využili příležitost k povídání se sousedy, vždyť
kromě potřebného pohybu po vánočních svátcích je tento výlet hlavně o
setkávání. I v hospodě pak bylo stále
o čem povídat!
Za AVZO Roškopov
Zdeněk Kadavý

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

15

www.starapaka.cz

fotosloupek

HOKUS FOKUS - Fotografická soutěž pro děti a mládež 2019

Koncert v kostele

Mauglí

Plavání seniorů

Posezení pro seniory

Posezení nad kronikou

Tradiční roškopovský vánoční vejšlap

Z turnaje stolních tenistů
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