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Výpis z usnesení z 10. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 6. 8. 2020

od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka

Přijato usnesení č. 296/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 10. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 297/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a 
ověřovatele zápisu p. Jitku Sochorovou.
Přijato usnesení č. 298/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: p. Petr Fej-
far a Ing. Jaroslav Bil.
Přijato usnesení č. 299/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka.
Přijato usnesení č. 300/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí petici rodičů žáků Masarykovy 
základní školy, Stará Paka, okres Jičín, 
IČO: 70890072, ve věci chování a vy-
stupování p. ….. a p. ….. vůči této škole. 
Současně Zastupitelstvo obce Stará Paka 
pověřuje starostu obce Stará Paka, aby 
oba jmenované občany vyzval k účasti na 
jednání v dané věci a toto jednání z po-
zice zřizovatele uvedené školy uskutečnil 
a vedl.
Přijato usnesení č. 301/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka rozhodlo 
v souladu s § 46 odst.3 zákona č.183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon), o návrzích na změnu Územního 
plánu obce Stará Paka, které byly podány 
v období od 24. 6. 2015 do 7. 7. 2020, dle 
přiloženého seznamu. Schválené žádosti 
budou zapracovány do návrhu změny č.1 
Územního plánu obce Stará Paka, který 
bude dále projednáván dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona. (Pozn.: 
schválené návrhy č. 1-6, 8–10, 12, 14-17, 
20-22, 25-28, neschválené žádosti č. 7, 
11, 13, 18,19, 23, 24).
Přijato usnesení č. 302/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ve smyslu 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném zně-
ní, schvaluje pořizovatelem změny č. 1 
Územního plánu obce Stará Paka Úřad 
územního plánování v Nové Pace.
Přijato usnesení č. 303/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se se-
známilo s návrhy protipovodňových 
opatření č. HSL317009, HSL317039, 
HSL317069, HSL317099, HSL317121, 
HSL317122, HSL3171312 a HSL317179 

a mapami povodňového ohrožení a po-
vodňových rizik pro řeku Olešku (www.
cds.mzp.cz) a bude je aktivně podporo-
vat.
Přijato usnesení č. 304/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
členství obce Stará Paka ve spolku MAS 
Brána do Českého ráje, z.s., se sídlem Li-
buň 27, 507 15 Libuň, IČO: 27045757.
Přijato usnesení č. 305/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
pořízení elektronického platebního ter-
minálu od korporace Česká spořitelna, 
a.s., IČO: 45244782.
Přijato usnesení č. 306/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zvýšení neinvestičního příspěvku o část-
ku 10 000,00 Kč a zvýšení investičního 
příspěvku o částku 86 000,00 Kč pro rok 
2020 Mateřské škole, Stará Paka, IČO: 
75015218.
Přijato usnesení č. 307/2020: 
I.
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 po-
skytnutí příspěvku ve výši 20 000,00 Kč 
za osobu umístěnou v Ústavu sociálních 
služeb Nové Paky - Domova pro senio-
ry (p. ….., bytem ….. a p. …..) za každý 
započatý rok pobytu v tomto zařízení. V 
případě změny trvalého pobytu uvede-
ných osob z obce Stará Paka do města 
Nová Paka sníží se předmětný příspěvek 
o částku 7 000,00 Kč.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušné smlouvy podle bodu 
I. tohoto usnesení.
III.
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje 
starostu obce Stará Paka uzavírat s měs-
tem Nová Paka smlouvy o spoluúčasti na 
financování sociální služby za umístění 
občanů obce Staré Paky (včetně míst-
ních částí) do Ústavu sociálních služeb 
Nové Paky - Domova pro seniory s tím, 
že o uzavření této smlouvy bude starosta 
obce Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará 
Paka informovat na jeho nejbližším ve-
řejném zasedání.
Přijato usnesení č. 308/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s p. …., bytem 
….., datum narození ….., na část pozem-

ku p. č. 1039/5, druh pozemku zahrada, 
katastrální území Stará Paka, za účelem 
umístění garáže o rozměru 3x5 m. Výše 
nájemného za pronájem předmětné části 
pozemku se stanovuje na částku 1 200 Kč 
ročně. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 309/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí informaci o možnosti pronájmu 
bytu v nemovitosti Komenského 466, 507 
91 Stará Paka, stojící na pozemku parcel-
ní číslo st. 717/1, katastrální území Stará 
Paka, po jeho případné opravě. Uzavře-
ní nájemní smlouvy je vázané na vznik 
pracovního poměru se zaměstnavatelem 
Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 
466, 507 91 Stará Paka, IČO: 75015218.
Přijato usnesení č. 310/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
výpůjčku vymezených částí nemovitostí 
p. č. 141/1 o výměře 118 m2, druh po-
zemku trvalý travní porost, p. č. 141/2 
o výměře 45 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, st. p. č. 41 o výměře 257 
m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří včetně na něm umístěné stavby 
č. p. 65, objekt občanské vybavenosti, vše 
katastrální území Ústí u Staré Paky, list 
vlastnictví 10001, katastrální úřad pro 
Královéhradecký kraj, pracoviště Jičín, 
subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Ústí u Staré Paky, pobočný spo-
lek, Ústí 118, 507 91 Stará Paka, IČO: 
64812537. Výpůjčka bude uzavřena na 
dobu určitou (1 rok) s možností pro-
dloužení výpůjčky.
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. 311/2020
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
přijetí daru – spoluvlastnických podílů 
na pozemku p. č. 1423/3, katastrální úze-
mí Stará Paka, od vlastníků, kteří obci 
Stará Paka svůj spoluvlastnický podíl 
nabízejí.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-



3Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 312/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s 
nákupem pozemků p. č. 1013/56 a p. č. 
1013/32, katastrální území Stará Paka od 
vlastníků ….., za částku 500,00 Kč za 1 
m2.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení. 
Přijato usnesení č. 313/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
nákup spoluvlastnického podílu ve výši 
½ na pozemku p. č. 670/4, druh pozem-
ku ostatní plocha, výměra 112 m2, ka-
tastrální území Brdo, obec Stará Paka, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 985, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, ve vlastnictví ….., bytem ….., za 
částku 10 200,00 Kč s tím, že obec Stará 
Paka dále uhradí veškeré poplatky spo-
jené s převodem výše uvedeného podílu 
na pozemku. 
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.
Přijato usnesení č. 314/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projedna-
lo dohodu o úpravě vzájemných práv a 
povinností mezi vlastníky provozně sou-
visejícího vodovodu a kanalizace (obec 
Stará Paka na straně jedné,  ….., na stra-
ně druhé) a bere na vědomí její uzavření.
Přijato usnesení č. 315/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby zřízení věcného břeme-
ne č. IV-12-2020500/VB2 na pozemku p. 
č. 1457/2, katastrální území Stará Paka, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné 
plné moci korporací ENERGOLAND 
spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srno-
jedy, IČO: 47472961), za jednorázovou 
úhradu ve výši 1 000,00 Kč bez daně z 
přidané hodnoty (k částce bude připo-
čtena daň z přidané hodnoty dle plat-
né 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 poplatky spoje-
né s podáním návrhu na vklad do kata-
stru nemovitostí uhradí ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO: 24729035.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 316/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky „Splašková kanalizace - kanali-
zační přípojky, ul. Revoluční“, s obchod-
ní korporací NADOZ, s.r.o., Kumbur-
ský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 
49283171 na částku 772 357,55 Kč bez 
daně z přidané hodnoty (k ceně bude 
připočtena daň z přidané hodnoty dle 
platného zákona).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 317/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na modernizaci 
veřejného osvětlení s obchodní korpora-
cí ENIKA.CZ s.r.o., Pod Harfou 933/86, 
190 00 Praha, IČO: 28218167 na částku 
118 500,00 Kč bez daně z přidané hodno-
ty (k ceně bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle platného zákona).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 318/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření smlouvy o dílo na zhoto-
vení změny č. 1 Územního plánu obce 
Stará Paka s dodavatelem Ing. arch. Mi-
lan Vojtěch, bytem Nerudova 77, 533 
04 Sezemice, IČO: 48161594, na částku  
76 230,00 Kč celkem, z toho 63 000,00 Kč 
základ daně a 13 230,00 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. 319/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
provedení opravy bytu v nemovitosti Ko-
menského 466, 507 91 Stará Paka stojící 
na pozemku parcelní číslo st. 717/1, ka-
tastrální území Stará Paka.
Přijato usnesení č. 320/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
pravidla pro poskytování dotací a finanč-
ních darů z rozpočtu obce Stará Paka. 
Tato pravidla jsou obsažena v dokumen-
tu „Pravidla pro poskytování dotací a 
finančních darů z rozpočtu obce Stará 
Paka“, který je přílohou tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 321/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
pořízení prodejního stánku (kontejne-
ru, typu BP) o rozměru 5 000 x 2 435 x 
2 600 mm od obchodní korporace AB-
CONT s.r.o., Kladská 465/4, 500 03 Hra-
dec Králové, IČO: 27482341 za částku  
164 197,00 Kč celkem, z toho 135 700,00 
Kč základ daně a 28 497,00 Kč daň z při-
dané 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. 322/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení a zadání stavby zhotoviteli na 
akci „Stará Paka - chodník podél silnice 
II/284 Stará Paka, Roškopov“, s dodava-
telem Projektservis Jičín s.r.o., Jarošov-
ská 291, 506 01 Jičín, IČO: 25297538, na 
částku 121 125,00 Kč bez daně z přidané 
hodnoty (k částce bude připočtena daň 
z přidané hodnoty dle platného zákona).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení

Stará Paka dne 7. 8. 2020

Výzva k úhradě místního 
poplatku ze psů na rok 2020
Obecní úřad Stará Paka vyzývá občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze 
psů na rok 2020, aby tak neprodleně učinili. Místní poplatek ze psů je možné uhradit 
hotově či prostřednictvím elektronického platebního terminálu (kartou, mobilem) na 
podatelně Obecního úřadu Stará Paka, případně bezhotovostním převodem na č. ú. 
1160437329/0800, v. s. 1341 (do kolonky „zpráva pro příjemce“ je třeba uvést jméno 
a příjmení). Informace o místním poplatku ze psů je možno získat na tel. 493 798 282
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Výpis z usnesení z 11. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 15. 10. 2020

od 18:00 hodin v Obecním sále u Obecního úřadu Stará Paka

Přijato usnesení č. 323/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 11. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 324/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a 
ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Antoše.
Přijato usnesení č. 325/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: p. Jana Do-
čekalová a p. Jitka Sochorová.
Přijato usnesení č. 326/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 4. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka
Přijato usnesení č. 327/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo se závěry dílčího přezkoumání hos-
podaření obce Stará Paka za období 1. 1. 
2020 do 17. 8. 2020, které jsou uvedeny v 
„Zápisu z dílčího přezkoumání obce Sta-
rá Paka, IČ 00272132“. V předmětném 
zápisu je uvedeno, že při přezkoumání 
hospodaření obce Stará Paka nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky
Přijato usnesení č. 328/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka vzalo na 
vědomí informace o vydání příkazu sta-
rosty obce Stará Paka jmenovaným in-
ventarizačním komisím k provedení in-
ventarizace majetku a závazků obce Stará 
Paka k 31. 12. 2020 a současně vzalo na 
vědomí informace o způsobu jejího pro-
vedení.
Přijato usnesení č. 329/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
použití finančních prostředků z investič-
ního fondu Masarykovy základní školy, 
Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072, 
ve výši 179 000 Kč z důvodu pořízení 
nového technického vybavení (serveru).
Přijato usnesení č. 330/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje zvýšení neinvestičního příspěvku 
pro rok 2020 pro Masarykovu základ-
ní školu, Stará Paka, okres Jičín, IČO: 
70890072, o částku 14 770 Kč z důvodu 
pořízení dlouhodobého hmotného ma-
jetku (serveru) a úpravy odpisového plá-
nu školy pro rok 2020.
Přijato usnesení č. 331/2020:
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje prodej pozemku p. č. 124/6, druh 
pozemku zahrada, o výměře 26 m2, ka-
tastrální území Stará Paka, zapsaného 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 

Katastrálním úřadem pro Královéhra-
decký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, 
do vlastnictví p. .…. bytem ….., r. č. ….., 
za částku 5 200 Kč s tím, že p. ….. dále 
uhradí správní poplatek za ověření pod-
pisů 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 ná-
vrh smlouvy podle bodu I. tohoto usne-
sení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a 
podat příslušnému katastrálnímu úřadu 
návrh na vklad vlastnického práva pod-
le této smlouvy do katastru nemovitostí.
Přijato usnesení č. 332/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo se souhlasným stanoviskem k žá-
dosti o převod nemovitosti – pozemku p. 
č. st. 65, a části pozemku p. č. 1458/1, vše 
k. ú. Stará Paka, a schvaluje pokračování 
v převodu předmětných nemovitostí.
Přijato usnesení č. 333/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p. č. 972/13, 
katastrální území Stará Paka, zapsaného 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s opráv-
něným ze služebnosti  - p. ….., r. č.: ….., 
za jednorázovou úhradu ve výši 605 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. 334/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze 
dne 4. 4. 2020 (dodání svítidel veřejného 
osvětlení a dodání řízení) uzavřené mezi 
obcí Stará Paka a obchodní korporací 
ENIKA.CZ s.r.o., Pod Harfou 933/86, 
Praha, IČO: 28218167, který bude řešit 
změnu řídícího systému veřejného osvět-
lení (nenaplnění položky „vizualizace“) v 
hodnotě 25.000,00 Kč.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušný dodatek smlouvy 
podle bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 335/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo - opravy bytu 
v nemovitosti Komenského 466, 507 91 
Stará Paka stojícího na pozemku parcel-
ní číslo st. 717/1, katastrální území Sta-
rá Paka, se zhotovitelem Ing. Tomášem 
Pánkem, bytem Zahradní 1420, 509 01 
Nová Paka, IČO: 87833573, na částku 
celkem 245 557,70 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. 336/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo - opravy elekt-
roinstalace bytu v nemovitosti Komen-
ského 466, 507 91 Stará Paka stojícího na 
pozemku parcelní číslo st. 717/1, katas-
trální území Stará Paka, se zhotovitelem 
“EUROP-ELEKTRIK“, v.o.s., se sídlem 
Heřmanice 72, 509 01 Nová Paka, IČO: 
49815075, na částku 89 197,30 bez daně 
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. 337/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo se zněním smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje, č. smlouvy DS2020/05985, kterou 
se Královéhradecký kraj, se sídlem Pi-
vovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové, zavazuje obci Stará Paka z pro-
gramu „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
zásobování pitnou vodou a odvádění od-
padních vod“ poskytnout dotaci ve výši  
1 400 000,00 Kč. Zastupitelstvo obce Stará 
Paka bere uzavření výše uvedené smlou-
vy o poskytnutí smlouvy na vědomí.
Přijato usnesení č. 338/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo se jmenováním p. Hany Hylmarové 
a Mgr. Kateřiny Krejčové do školské rady 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín, na další funkční období (tři 
roky). Zastupitelstvo obce Stará Paka 
se seznámilo s volebním řádem školské 
rady při Masarykově základní škole, Sta-
rá Paka, okres Jičín a bere jej na vědomí.

Stará Paka dne 16. 10. 2020

Jan Herber, starosta
Josef Dlabola, místostarosta
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Volby do Zastupitelstev krajů konaných 
ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Královéhradecký kraj - Okres: Jičín - Obec: Stará Paka

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

5 5 100,00 1 661 633 38,11 633 625 98,74

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
73 Koalice ODS, STAN, VČ 177 28,32
50 ANO 2011 136 21,76
19 Česká pirátská strana 113 18,08
63 Komunistická strana Čech a Moravy 49 7,84
32 Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. 42 6,72
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 26 4,16
47 Koalice TOP 09, HDK, LES 24 3,84
4 Koalice ČSSD, Zelení 23 3,68
70 Trikolóra hnutí občanů 17 2,72
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 11 1,76
5 Demokratická strana zelených 6 0,96
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,16

Více informací na www.volby.cz

Výsledky hlasování

Staropacké kulturní léto
- v rámci již tradičního „Staropackého 

divadelního léta“ úspěšně proběhly 
tyto akce

1. 7. 2020
 loutková pohádka „GOLEM“ (divadlo 

DAMÚZA)
8. 7. 2020
 inscenace „Mami, už tam budem?“ 

(divadlo MINOR)
15. 7. 2020
 vystoupení kapely „BOMBARĎÁK“
22. 7. 2020
 vystoupení kapely „NEDLOUBEJ SE V 

NOSE“
29. 7. 2020
 představení „Robin Hood“ (divadlo 

JAROMÍR“)
anketa Strom roku 
- „Roškopovská babyka“ se probojovala 

mezi 12 finalistů ankety „Strom roku“
 dne 17. 6. 2020 proběhlo u stromu se-

tkání občanů s organizátory ankety, 
došlo k předání informací a k fotogra-
fování 

- nyní probíhá prezentace akce (web, Fa-
cebook, aplikace, letáky atd.)

Z P RÁVA V E D EN Í  O BC E

o činnosti orgánů obce od minulého zasedání Zastupitelstva obce
- do 11. 10. 2020 je možno hlasovat 

DMS STROM12 30 na tel.: 87 777 
(cena DMS je 30 Kč) nebo on-line hla-
sování na www.stromroku.cz

Hudební variace ve Staré Pace
- koncert „Hudební variace ve Staré 

Pace“, který se uskutečnil dne 8. 8. 2020 
v kostele sv. Vavřince, Stará Paka. Vy-
stoupilo hudební uskupení Mucha Trio 
ve složení: J. Haniková (klavír), L. Pav-
lová (housle), A. Paulová (klarinet).

hospodaření s nemovitým majetkem 
obce (nákupy, prodeje, nájmy atd.)
- uzavřena předběžná dohoda o odku-

pu podílu ve výši ½ na pozemku p. č. 
670/4, k. ú. Brdo (hřiště),

- uzavřena smlouva o nájmu nebytových 
prostor (MUDr. Josef Pešl),

- posouzení došlých nabídek na darová-
ní spoluvlastnických podílů na pozem-
ku p. č. 1423/3, k. ú. Stará Paka (sou-
běžná komunikace Za Dráhou s ulicí 
Tovární)

- proběhla další jednání s korporací CE-
TIN a.s. ohledně možného přemístění 
její technologie v rámci budovy Obec-
ního úřadu 

stavební práce, opravy atd.
- dokončena výstavba nové splaško-

vé kanalizace v ulici Revoluční Stará 
Paka, probíhá předání stavby,

- organizování provedení díla „Splaško-
vá kanalizace - kanalizační přípojky, ul. 
Revoluční“,

- dokončení a převzetí opravy bytu č. 5, 
Revoluční 183, Stará Paka 

- pokračuje příprava oprav vybraných 
účelových komunikací, opravy dle 
smlouvy provede p. Karel Kobr – zem-
ní práce

- probíhá organizace oprav asfaltových 
povrchů komunikací v majetku obce, 
tyto opravy provede ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.

- jsou plánovány opravy na víceúčelo-
vém sportovním hřišti (oprava oploce-
ní, oprava vstupní brány, oplechování 
a oprava zdi u hřiště s umělým povr-
chem atd.), výsadba dřevin

- již probíhají přípravné práce na rekon-
strukci „chaloupky“ Krsmol (třídění, 
vyklízení, přípravné práce pro zjištění 
technického stavu vnějšího roubení)

- proběhlo jednání s korporací ENIKA.
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CZ s.r.o. o vybudování sítě a o přecho-
du podstatné části veřejného osvětle-
ní pod nový systém označovaný jako 
LoRA WAN

- v ulici Hartlova č. p. 20 je plánováno 
rozšíření parkovacích míst o dvě místa, 
a to pomocí terénních úprav a použití 
propustných zatravňovacích dlaždic

.
další činnosti (mimo jiné)
- smluvně zajištěn týdenní svoz třídě-

ného odpadu z nádob (dříve 14denní 
svoz)

-  uzavření smlouvy o pojištění právní 
ochrany s korporací D.A.S. Recht-
sschutz AG

-  zabezpečení umístění dopravní značky 
„Chodci“ s dodatkovou tabulkou o dél-
ce úseku do místních částí Roškopov, 
Ústí)

- na Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje, odbor životního prostředí, byla 
podána žádost o poskytnutí finanční-
ho příspěvku na zmírnění kůrovcové 
kalamity za rok 2019

- jednáno s korporací Česká spořitelna 
a.s. o dodání elektronického plateb-
ního terminálu, o vystavení vkladové 
karty a o přechodu na nové elektronic-
ké bankovnictví 

- v současné době nabylo právní moci 
rozhodnutí stavebního úřadu povolení 

umístění stavby „Stará Paka - chodník 
podél silnice II/284 Stará Paka, Roško-
pov“, nyní je třeba zadat zpracování 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení a zadání stavby zhotoviteli 

- pravidelně je prováděna údržba zele-
ně, bohužel vzhledem ke klimatickým 
podmínkám se ne vždy plán údržby 
daří plnit

- v červnu byla provedena pravidelná 
roční kontrola hřišť, výstupem z této 
kontroly jsou revizní protokoly s do-
poručeními některých úprav a oprav 

P L A T E BN Í  T E RM I N Á L
V rámci zkvalitnění služeb občanům je na pokladně Obecního úřadu Stará Paka od 1. 9. 2020 možné platby provádět bezho-
tovostně prostřednictvím platebních karet (případně mobilního telefonu). Seznam přijímaných platebních karet:

PRONÁ J EM  OB ECN Í H O  B Y TU
Obec Stará Paka nabízí k pronájmu byt na adrese Revoluční 183, Stará Paka. Byt je umístěn v prvním patře bytového domu a 
skládá se ze zádveří se šatnou, koupelny s WC a obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Celková rozloha bytu činí cca 42 m2. 
Nájemné je stanoveno na 65 Kč za m2.

Případní zájemci vyplní žádost o přidělení bytu. O nájemci rozhodne Zastupitelstvo obce Stará Paka. Záměr obce pronajmout 
uvedený byt je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Stará Paka (viz dokument č. j. OUSP-804/2020).

Loučíme se, moji milí,
zima přijde už za chvíli.

Lenoch jsme si užili,
vše ve zdraví přežili -
žádné chřipky, žádné viry,
držíme se té své víry.

A teď tu stálou písničku,
díky celému Lenochu za pohodičku!
Oni vědí a my víme,
proč se tady scházíme.

S E N I O Ř I

Všem nám oči září,
úsměv na každé tváři.

A já věřím tomu,
že se nechce nikomu domů.

A tak z toho nic dělání
zbyde pěkné vzpomínání.
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Pouťový koncert Ludmily Pavlové a jejích hostů 
v kostele sv. Vavřince

Při příležitosti svátku sv. Vavřince se v 
sobotu 8. srpna uskutečnil ve staropac-
kém kostele sv. Vavřince koncert klasické 
hudby - koncert Ludmily Pavlové a je-
jích hostů. Koncert byl organizován obcí 
Stará Paka a spolkem OPEN ART, z.s. a 
proběhl v rámci festivalu Podkrkonošské 
hudební léto. V průběhu letního pod-
večera zde zazněly v podání Mucha tria 
skladby W. A. Mozarta, D. Šostakoviče, 
Š. Pokorného a A. Chačaturjana.
Mucha trio je unikátní složení tří mla-
dých českých umělkyň, které společně 
vystupují již od roku 2014. Procesto-
valy velkou část Evropy a vystoupily na 
významných festivalech (Bruno Walter 
Musik Tage, Wolfsburg Prag-live, Praž-
ské klarinetové dny, Podkrkonošské hu-
dební léto…). Všechny tři hráčky půso-
bí také na sólové dráze a jejich syntéza 
přenáší mládí a inspiraci jejich publiku. 
Často premiérují díla soudobých sklada-
telů. Jméno souboru je zvoleno na počest 
malíři Alfonsi Muchovi a skladatelce Ge-
raldine Mucha. 
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 Obec Stará Paka a OPEN ART, z.s. 
Mgr. Kateřina Krejčová

Září v MŠ
Nový školní rok jsme zahájili našimi oblíbenými cyklovýlety 
do blízkého i dalekého okolí. Předškoláci vyjeli do Nové Paky 
i do Levínské Olešnice za zvířátky a na další zajímavá místa. 
Mladší děti z beruškové třídy již také dostaly možnost sezná-
mit se s pravidly silničního provozu a vyzkoušely odrážedla. I 
nadále budeme děti podporovat v jejich odvaze a chuti rozvíjet 
hrubou motoriku. Děkujeme rodičům, kteří nám zajišťují dal-
ší doprovod anebo nečekané příjemné svačinky na cestě. (náš 
web, záložka SPORT)
Náš pedagogický sbor obohatila nová paní učitelka v sedmi-
kráskové třídě, která se svojí kolegyní připravila pro nové nej-
menší děti turistický výlet. Turistice se věnují i předškoláci ze 
sluníček. Novinkou je, že si zaznamenávají, kolik km mají den-
ně v nožkách během pobytu venku. Jak se ukázalo, příjemná 
vycházka činí obvykle 6 a více km. Velké překvapení pro nás 
všechny.

Jako školka, která poskytuje vzdělávání dětem s podpůrnými 
opatřeními, jsme od ŠPZ získali další finanční prostředky pro 
pomůcky ke vzdělávání v oblasti IT. 
Tyto děti mohou např. pracovat s iPadem a speciálními aplika-
cemi, které patří mezi nejlepší prostředky kompenzace v oblas-
ti speciální pedagogiky.
Ředitelka MŠ má v plánu ještě zainvestovat do dalšího IT zaří-
zení. Pro čtenáře, kteří by přemýšleli nad potřebou takové do-
vednosti již v MŠ, je nutné dodat, že zacházení s IT je obsaženo 
v očekávaných výstupech Rámcového vzdělávacího programu. 
Vědečtí odborníci v oblasti pedagogiky považují dokonce za 
nutné, aby dítě na konci docházky MŠ umělo užívat telefon. IT 
jsou součástí našeho života, děti je budou užívat v budoucnosti 
velmi hojně, a aby nedocházelo k ulpívání na takových činnos-
tech, musí být začleněny jako věci běžné potřeby.
Rády bychom, aby současná situace nebránila našim napláno-
vaným zajímavým aktivitám pro nový školní rok a mohly jsme 
se o ně se čtenáři podělit. Děkujeme všem za podporu naší MŠ.
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V pátek 11. září mohli návštěvníci, poutníci i náhodní kolem-
jdoucí vyslechnout u sochy Panny Marie (u staropackého letiště 
směrem na Brdo) autorsky zpracované balady Karla Jaromíra 
Erbena Holoubek, Zlatý kolovrat, Vrba a Svatební košile v po-
dání Jakuba Doubravy a Lukáše Urbance.

„Genius loci“ tohoto místa s výhledem na Krkonoše na stranu 
jednu, na Kumburk na stranu druhou, síla dávných příběhů, 
podkrkonošská „červenice“ a počasí přející všem… Dechberou-
cí zážitek při západu slunce! 

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

Erbenovy balady
pod Kumburkem

 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.
Přes šedesát diváků na-
vštívilo první představení 
letošního Staropackého 
divadelního července, 
které zahájil Tomáš Pod-
razil se svým loutkovým 
příběhem o Golemovi. 
Příběh z období vlády 
Rudolfa II., kdy se to na 
pražském hradě hemžilo 
nejvýznamnějšími alchy-
misty a umělci své doby, 
vyprávěl o proradném 
rádci, který se snaží co 
nejvíce si namastit kapsy 
na úkor lidí v podhradí. Ti 
tak zažívají krušné chvíle 
a povolají rabína Löwa, 
který přizve na pomoc 
hrdinu z hlíny - Golema. 
Golemova síla je však tak 
velká, že i samotného cí-
saře uchvátí touha se ho 
zmocnit a využít ho jako 
válečnou zbraň. Díky od-
vaze rabínovy dcery Ester 
však příběh, jak už tomu 
v pohádkách bývá, nako-
nec dobře skončil.
Druhou červencovou 
středu nám počasí pří-
liš nepřálo, a proto se 
představení uskutečnilo 
ve školní tělocvičně. Po-
hádku Divadla Minor 

Staropacký divadelní červenec 2020 (6. ročník)

„Mami, už tam budem?“, inspirovanou 
cestováním,  si nenechalo ujít přes 20 
dětí.
I koncert kapely BOMBARĎÁK se kvůli 
nepřízni počasí uskutečnil ve vnitřních 
prostorách, tentokrát v přístavbě obecní-
ho úřadu... a byla to BOMBA : ) Dětí jako 
smetí... které si koncert užily a zpříjem-

nily si tak deštivé červencové odpoledne! 
Byl to pěkně „vypečený“ koncert!
Čtvrtou prázdninovou středu se kon-
certem připomněla parta „usmrkánků“ 
z Divadla rozmanitostí v Mostě, která 
hraje pro všechny malé i velké „smrká-
če“.  Skočné písničky stylově oblečených 
hudebníků zvaly do tance všechny, kteří 

neměli nos nahoru :)
Poslední červencovou 
středu se nám předsta-
vilo Divadelní uskupení 
JAROMÍR s představe-
ním Robin Hood. Hra o 
bájném hrdinovi, který 
zlo trestal mečem a bez-
práví lukem a šípem, bral 
bohatým, střední vrstvy 
míjel a chudým dával. 
Udatný silák, silný udat-
ník a k tomu romantik. 
Hra o dvou hercích s im-
provizačními prvky, do 
které se zapojili i diváci, 
pobavila více než čtyři-
cítku malých i velkých 
diváků.
Tímto vystoupením na-
bídka letošního divadel-
ního minifestivalu skon-
čila a my doufáme, že 
vás potěšila. Děkujeme 
všem, kteří se přišli za-
smát a pobavit se… snad 
jsme přispěli k příjemné 
letní náladě! Příští rok 
na sedmém ročníku Sta-
ropackého divadelního 
července na shledanou!

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

Kateřina Krejčová
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Pět prázdninových týdnů plných tvo-
ření, her a nových kamarádů, zážitků a 
dovedností zorganizoval pro děti již po-
devatenácté spolek OPEN ART, z.s. Letos 
jsme dětem připravili dílnu loutkářskou, 
taneční, filmovou, muzikálovou, dvě fo-
tografické, výtvarnou, kamenářskou a 
dílnu animace. (podrobný program a fo-
tografie viz www.open.art.cz).
Během těchto dílen se mimo jiné snaží-
me účastníky seznámit s vlastivědnými 
zajímavostmi našeho regionu i některý-
mi událostmi z historie obce. Projektu 
se účastní nejen děti z blízkého okolí, ale 
z celé ČR i ze světa; pro mnoho z nich 
se tak jistě stane naše obec významným 
orientačním bodem v mapě regionu. 
Jednou z nejpopulárnějších dílen je na-
příklad dílna kamenářská, ve které se 
účastníci seznamují se specifikem naše-
ho regionu – drahými kameny. Ve spolu-
práci s Muzeem a Klenotnicí drahých ka-
menů v Nové Pace, pod vedením RNDr. 
Václava Mencla, Ph.D., se děti teoreticky, 
ale hlavně prakticky seznamují s krásou a 
barevností skrytou uvnitř zdánlivě nud-
ných pecek… Při povrchových sběrech 
i následném řezání, broušení a leštění 
místních polodrahokamů zažívají řadu 
dobrodružství odměněných pravým po-
kladem!

Letní dílny Roškopov 2020

Po úspěšné premiéře v loňském roce 
jsme i letos nabídli dílnu animace, ve 
které se děti pod dohledem odborných 
vedoucích Elišky Bednářové a Terezy 
Bernáškové, studentek oboru animace 
na Fakultě umění a designu v Plzni, učily 
rozpohybovat listy, přírodniny i drobné 
figurky.  
Jako hosty dílen 
oslovujeme zají-
mavé osobnosti, 
které mohou 
účastníky řadu 
věcí naučit. Po 
loňské návště-
vě Jana Valty, 
tvůrce hudby 
ke hře Kingdom 
Come, jsme le-
tos na filmové 
dílně přivítali 
dalšího zají-
mavého hosta, 
Leoše Kastnera, 
studenta Fakulty designu a umění Ladi-
slava Sutnara v Plzni. S nadaným režisé-
rem, scénáristou a kameramanem si děti 
povídaly o strastech a zkušenostech z 
filmové produkce jeho postapokalyptic-
kého akčního filmu „Trash Town“. Jeho 
osobní příběh začínajícího filmaře byl 

pro naše táborníky velmi inspirativní…
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; 
současně se jako praktikanti, vedoucí a 

pomocníci při realizaci podílejí občané a 
mládež z okolí.
Za podporu a spolupráci děkujeme 
Obecnímu úřadu Stará Paka a Krajské-
mu úřadu Královéhradeckého kraje! 

     Za OPEN ART, z.s. 
Kateřina Krejčová
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Fotografická soutěž pro děti a mládež HOKUS FOKUS (3. ročník)

Uzávěrka přihlášek byla ve středu 30. 9. a  
bylo nám doručeno téměř šest set foto-
grafií od 120 účastníků ve dvou věkových 
a čtyřech tematických kategoriích! Z tak 
velké účasti máme obrovskou radost!
Vyhodnocení všech snímků šestičlennou 
porotou nebylo vůbec jednoduché… Po-
rota se skládá ze zajímavých osobností 
našeho regionu, které mají k fotografii 
kladný vztah… každý je ovšem hodnotí z 
trochu jiného úhlu pohledu; jeden hod-
notí technické zpracování, druhý další 
použití pro možné komerční účely, jiný 
umělecký dojem… Proto je už samotné 
vyhodnocování velkým zážitkem : ) Le-
tos bylo dlouhé, plné živých diskusí a ne-
snadného rozhodování. Přesto se porota 

nakonec dohodla a z každé kategorie 
vybrala šest nejlepších. Všechny vybrané 
fotografie byly prezentovány na výstavě 
v sobotu 10. října od 12 hodin v prosto-
rách před Klenotnicí drahých kamenů v 
Nové Pace ( tímto děkujeme za spoluprá-
ci Městskému muzeu v Nové Pace ).
Po výstavě následovalo v novopackém 
kině komentované vyhlášení výsledků. 
Komentovaná prezentace vítězných fo-
tografií je jednou ze stěžejních myšlenek 
celé akce; rádi bychom dosáhli vzájemné 
interakce mezi účastníky soutěže a poro-
tou, i mezi účastníky samotnými. Sdílení 
informací a předávání zkušeností je totiž 
nakonec (a nejen v tomto oboru) vždy 
nejcennější : ) 

Jako místní patrioti jsme mezi kategorie 
i letos zařadili kategorii Staropacko. Zají-
malo nás, jak vidí naši obec a krajinu ko-
lem svým objektivem naše děti a mládež. 
A nepřestávají nám dělat radost! Výstavu 
uvidí při nejbližší možné příležitosti i 
staropačtí občané.

Za podporu děkujeme Obecnímu řadu 
ve Staré Pace, Krajskému úřadu Králo-
véhradeckého kraje a firmě FotoŠkoda!  

Více informací o soutěži, jména vítězů 
v jednotlivých kategoriích a galerii fo-
tografií naleznete na https://roskopov.
open-art.cz/hokus-fokus/

 Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

V sobotu 10. 10. proběhlo v novopackém kině slavnostní vyhlášení 3. ročníku fotografické soutěže HOKUS FOKUS, kterou 
pořádá spolek OPEN ART, z.s.

Bílek Šimon - Na hnojišti

Michal Ježek - Staropacko

František Hrouda - Tetínská vyhlídka

Jan Zurynek - Za oknem

Kateřina Ryšavá - Mravenec

František Hrouda - Zima
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Dne. 25. 8. 2020 na území Staré Paky 
proběhla hra Putování se zvířátky. Hra 
měla deset stanovišť. Každé stanoviště 
bylo věnováno jednomu zvířátku. Děti 
se dozvěděly nějakou zajímavost, dostaly 
drobný úkol a ještě indicii, která je ved-
la k nalezení symbolu. Symboly děti za-
kreslily na papír a v cíli odevzdaly. Pokud 
jim nějaký chyběl, získaly jej dodatečně 
v cíli. Trasa byla dlouhá cca 4 km a vedla 
od začátku Staré Paky (směrem od Nové 
Paky) – byla trasována po vedlejších ces-
tách, abychom nepřekáželi provozu a 
končila v naší krásné knihovně.
Paní Hylmarová mi vyšla velice vstříc 
tím, že propůjčila knihovnu jako veřejný 

Putování se zvířátky

cíl a celý den trávila s „našimi putovní-
ky“, i tím že celou akci vyhlásila místním 
rozhlasem. Za velmi milou spolupráci 
jí velmi děkuji. Na základě jejího přání 
nyní i píši tento článek.
Spoustu lidí totiž zajímalo, co mě k této 
akci přimělo a jak jsem ji vymyslela.
Mohu říct, že začátek byl velmi nená-
padný, a že z toho bude akce takovýchto 
rozměrů, jsem ani já sama nečekala. Vše 
to začalo tím, že jsme s dcerou navštívily 
o prázdninách jednu zříceninu, kde jako 
doplněk bylo pro děti přichystané hle-
dání pokladu. Dceru to opravdu nadch-
lo a pořád o tom básnila, jak by si něco 
podobného zahrála i u nás. Padaly z ní 

různé nápady a návrhy opravdu jak na 
běžícím páse. Takové zapálení pro věc, 
které by jí vydrželo, jsem u ní snad ještě 
neviděla. V tu chvíli jsem si vzpomněla, 
jak mi často učitelky ve školce říkaly, jak 
je důležité, když se vidí takové zapálení 
u dítěte, ho v tom podpořit. A tak jsem 
si řekla, že zkusíme něco vymyslet a tuto 
hru si pak zahrajeme jen s blízkými. Po-
stupně hra začínala mít své obrysy - nej-
dříve jsme vymýšlely zvířátka, potom co 
by děti asi tak mohly dělat, aby to s tím 
dotyčným zvířátkem souviselo, a nako-
nec i indicii, kde by i toto zvíře mohlo na-
povědět. Nakonec jsme musely vpasovat 
zvířátka na trasu, aby se daný úkol mohl 

Vojtěch Kohout - cestou necestou Lenka Zurynková - Léto
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splnit. Musím říct, že nás to vymýšlení 
hodně bavilo a hotovo bylo za pár dní. V 
tu chvíli přišla ale dcerka s přáním, aby 
si to mohly zahrát i jiné děti, že se doma 
určitě také nudí, když nemohly nikam 
jet kvůli tomu coronaviru. A tak jsme se 
vydaly za paní Hylmarovou, zda by jí ne-
vadilo, kdyby u ní byl cíl, a ona nám vy-
šla ve všem vstříc. Akce mohla probíhat 
venku a stanoviště byla vymyšlena tak, že 
tam nikdo nemusel být - tudíž jsme ne-
musely řešit žádná hygienická opatření. 
Vymyslely jsme tedy i letáčky a koupily 
drobnou odměnu pro zúčastněné. Mu-
sím se přiznat, že jsem z toho měla velké 
obavy, a to nejen zda se hra bude líbit, ale 
i aby se vůbec někdo zúčastnil. Účast mě 
velmi mile překvapila. Dle informací od 

paní Hylmarové se hry zúčastnily nejen 
aktivně hrající děti, také děti kočárkové 
a dospělí jako doprovod, ale i další ro-
diny, které mi dávaly vědět již v pondělí 
večer, že trasu prošly, či  v úterý po zaví-
rací době cíle. Celkový počet lidí se mohl 
pohybovat kolem stovky, což je opravdu 
obrovský úspěch. Moc Vám všem děkuji 
za kladné ohlasy a podporu.
Ještě mi jen nedá malá poznámka. Ne-
vím, komu jsme touto hrou vadili nato-
lik, že nám první stanoviště kompletně 
ukradl, a tak vlastně zničil úvod hry- 
chtěla bych tomu dotyčnému vzkázat: 
doufám, že jsi z toho měl opravdu dobrý 
pocit, že ničíš něco, co je pro děti, a ne-
boj, „karma je zdarma“.

Ježková Kateřina

KRTEK - zajímavost:
Dokáže vykopat tunel o délce asi 100 me-
trů za jedinou noc.
Úkol: Zkus si s doprovodem zahrát na 
slepou bábu – vyzkoušíš si,
jak se takový krtek občas pod zemí cítí. 
(šátek či šála ti pomůže)
Indicie k nalezení symbolu:
Víš, jak se nejčastěji pozná, že zahradu 
navštívil krtek?

ODDÍL LYŽOVÁNÍ - SMRK 2020

Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka z.s. 
pořádal o víkendu 26. 6. – 28. 6. 2020 již 
9. ročník tradiční cyklistické vyjížďky s 
názvem Smrk 2020. „S názvem Smrk“ 
píšu proto, že minulé ročníky vedly vždy 
skutečně na Smrk (1124 m. n. m.) nejvyš-
ší horu českých Jizerských hor a trasa na 
Smrk z důvodů lepší dostupnosti vedla 
pravidelně po polském území a zpět po 
českém. Letos z důvodu 
uzavření státních hranic 
jako opatření proti šíře-
ní koronaviru jsem trasu 
přepracoval, tento tradič-
ní cíl vynechal a spokojil 
se pouze s trasou v České 
republice.

Celá akce byla napláno-
vána od pátku 26. 6. 2020 
od 18:00 hodin. Od této 
hodiny byla otevřena Sta-
ropacká bouda v Rokytni-
ci nad Jizerou a očekávali 
jsme příjezd natěšených 
cyklistů.   Bohužel během 
čtvrtku a pátku dopoledne 
se postupně odhlašovali ti, 
kteří se dříve nahlásili, že 
by rádi s námi jeli. Přesto 
jsme netrpělivě čekali, zda 
se neobjeví někdo, kdo se 
nenahlásil, jako tomu bý-
valo i v minulosti. Večer 
jsme si za blížící se bouřky opekli buřta 
a stále čekali. Do pozdních nočních ho-
din však nikdo nepřijel, a tak jsme šli na 
kutě. To bylo pro mě velkým zklamáním, 
protože to vypadalo pouze na rodinný 
výlet ve třech a takový nemusím tímto 
způsobem plánovat a řešit. Věřil jsem, že 
po tak dlouhé době nečinnosti se budou 

lidé těšit a bude nás více než jindy. Je vi-
dět, že takto se nedá uvažovat a lidé asi 
zlenivěli a jsou raději zalezlí doma, než 
aby podpořili nějakou akci. Skutečnost 
tedy byla taková a byli jsme jen tři.
Ráno 27. 6. 2020 bylo krásně slunečno a 
teplo. Nasnídali jsme se a začali se při-
pravovat na 10:00 hodin na start. 
V 9:45 hodin náhlé klepání na okénko! 

Boudo, budko, je tam ještě někdo? Pak 
se otevřely dveře a do velké cimry vra-
zil rozesmátý Zdenda Ježek s manželkou 
Romanou. Úplně jsem nadskočil radostí, 
že nepojedeme ve třech. Ježci zásadně 
vylepšili situaci a hlavně moji náladu. 
Řádně jsme se přivítali, pobalili zbytek 
věcí na cestu a v 10:15 vyrazili směrem 

Studenov. Domluvili jsme se, že naplá-
novanou trasu dodržíme co nejvíce a s 
tím jsme také vyjeli. Jenže už začátek byl 
jinak. Původní cesta nad Staropackou 
boudou byla zarostlá poměrně vysokou 
trávou a po nočním dešti řádně mokrá. 
Hned na začátku bychom byli pěkně na-
močení, a tak jsme jeli po Kostelní cestě 
a asfaltkou vzhůru na Studenov (928 m. 

n. m.). Tam jsme odbočili vlevo na Jano-
vu cestu kolem kasáren a za nimi opět 
odbočili vlevo na cyklotrasu K4 a mířili 
přes rozcestí U Báby na harrachovskou 
sjezdovku na rozcestí Pod Čertovou ho-
rou. Ze sjezdovky byl krásný rozhled na 
Harrachov a do Jizerek. Odbočili jsme 
vlevo po cestě zvané „Pionýrka“, sjeli na 
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www.spodnipradlo-fame.cz

Prodej a výroba 
spodního prádla

Komenského 410,  Nová Paka

Vyrábíme:  
PODPRSENKY

                    
* VYZTUŽENÉ
* KOSTICOVÉ
* BEZKOSTICOVÉ
* MATEŘSKÉ

KALHOTKY
KOŠILKY
NOČNÍ KOŠILKY

Obchod otevřeno:

9.00-12.30  13.00-16.00
PONDĚLÍ – PÁTEK

rozcestí Na Kamlu (900 m. n. m.) a napo-
jili se na Novou Janovu cestu. Čekal nás 
krásný dlouhý sjezd až na hlavní silniční 
křižovatku Mýto (575 m. n. m.) pod Ha-
rrachovem. Během chvilky jsme ztratili 
325 výškových metrů, ale sjezd jsme si 
náležitě užili.

Na Mýtě jsme přejeli hlavní silnici na 
Rokytnici, vjeli na starý most přes Jizeru 
a napojili se na cestu Planýrku. Planýr-
kou jsme po pravém břehu Jizery jeli 7 
km krásnou lesní cestou přes Havírnu 
až do Pasek nad Jizerou. Právě v Havír-
ně na nás čekalo další překvapení. Na 
osluněné lavičce na nás čekal Jarka Nypl, 
aby nás podpořil a kousek se s námi pro-
jel. Nakonec s námi dojel až na Rezek a 
absolvoval tak nejnáročnější stoupání 
letošního ročníku. Takže dále už v šesti! 
Sluníčko nám přálo, a tak pokoukání po 
kraji zapadlých vlastenců bylo nádherné. 

Moc pěkný kout. Ale legrace tady končila 
a začalo stoupání po silnici na křižovat-
ku Čermákovy Rovně a dále do kopce na 
Tomášovy vrchy k Tomášovu kříži. Pak 
krátký sjezd do Sklenařic na Mexiko a 
další stoupání kolem skiareálu Šachty až 
do Vysokého nad Jizerou na náměstí.

Na náměstí jsme po 23,2 km vyhledali 
příjemnou zahrádku u jedné hospůdky a 
zasedli k zaslouženému obědu a doplně-
ní tekutin. Jak tak diskutujeme o trase a 
koukáme po náměstí, zaujala nás dvojice 
cyklistů ve známých dresech novopacké-
ho Velociped klubu. Nezaváhali jsme a 
zavolali na ně. A to jsme udělali dobře. 
Byla to Eliška Hornichová a Radek Lan-
dfeld, kteří nám jeli naproti, aby se k nám 
připojili, a nevšimli si nás. Minuli by nás 
a to by byla tedy smůla. Přisedli si k nám 
a po obědě jsme mohli vyrazit v plné pal-
bě osmi účastníků do dalších kilometrů.

Z náměstí jsme vyjeli jihový-
chodním směrem a po cyk-
lotrase 4295 sjížděli do údolí 
Jizery. Cestou jsme odbočili 
na žlutou turistickou cestu, 
která nás zavedla k bývalému 
koupališti Na Farských mlý-
nech. Je to bývalé opuštěné 
koupaliště, které už svému 
účelu neslouží. Na informač-
ní tabuli před hrází koupali-
ště je tento text: „Vyhlášená 
plovárna byla zbudována vy-
sockým okrašlovacím spol-
kem v letech 1924-1925. 
Bývalo zde občerstvení, ka-
biny, WC, ohniště, sprcha, 
můstek, dětské brouzdaliště, 
místo pro táboření. Přívod 
vody je z potoka. Koupaliště 
bylo čištěno a okolí udržová-
no. Bylo cílem letních hostů 
i místních, dětí a omladiny“. 
(Další část cedule je po-
škrábána a nelze ji přečíst). 
Čistá, ale ledová voda kou-
paliště oslovila pouze Ro-
manu a Janu, které neváhaly 
a musely se smočit a osvěžit 
se před dalšími kilometry. Po 
koupeli a osušení obou ďučat 
jsme vyrazili na plánovanou 
prohlídku zříceniny hradu 
Nístějka na vysokém ostro-
hu nad Jizerou. Cesta byla asi 
1,5 km z kopce následovaná 
krátkým 0,5 km stoupáním 
ke hradu. Zbytky hradu jsou 
opravdu zajímavé a opravdu 
hodně vysoko nad hladinou 
Jizery. Od hradu jsme krát-
ce vystoupali a přes Hrad-
sko sjeli k hlavní silnici. Zde 
jsme odbočili vpravo a po asi 

0,8 km na odbočce zahnuli vlevo směr 
Stromkovice, Horní Dušnice.

Právě zde začalo nejdelší a asi i nejtěž-
ší stoupání celého dne. Délka stoupání 
7 km až na hřebenovou silnici z Rezku 
do Vítkovic. Z výšky 420 m. n. m. jsme 
po 7 km stoupání dosáhli výšky 858 m. 
n. m., převýšení je tedy 438 m. Pro nás 
netrénované turisty to byla docela porce 
a musel jsem sám sobě vynadat za tuhle 
trasu. No ale zase jsme navštívili místo, 
kde jsme nikdy nebyli. Tím místem byla 
kaple Panny Marie (750 m. n. m.) s křížo-
vou cestou a studánkou „Pod kapličkou“ 
nad Horní Dušnicí. Po dosažení vrcholo-
vé silnice jsme odbočili vlevo a po asi 0,8 
km dojeli na Rezek (868 m. n. m.). Tuto 
oblíbenou hospůdku jsme nemohli mi-
nout, a tak jsme zasedli k občerstvení a 
doplnění tekutin před dalším náročným 
stoupáním na Štumpovku.
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Po předchozím stoupání jsme byli tak 
uřícení, že jsme si zrzavou vodu poskyt-
li nejméně dvakrát. Alespoň bylo dost 
energie na poslední výšvih. Jak si tak 
sedíme na zahrádce a popíjíme, zdáli se 
začalo ozývat hřmění a od jihozápadu se 
začaly rychle přibližovat těžké bouřkové 
mraky a za pár okamžiků už cákalo. Nu 
což, buďto se schováme na Rezku, nebo 
pojedeme a tu vodu vydržíme. Však už 
to máme jen 5,5 km stoupání na Štum-
povku a sjezd na Staropackou boudu, 
kde uschneme. Rozhodli jsme se pro 
druhou variantu, opustili Rezek, udělali 
první a zároveň poslední fotku komplet-
ních osmi účastníků zájezdu, protože 
Jarka Nypl nás opouštěl a vracel se domů 
do Staré Paky. To měl před sebou ještě 
hodný kus cesty. 
Nás zbylých sedm statečných za drobné-
ho cákání vjelo po Exkurzní cestě do lesa 
směr Štumpovka. 3,5 km byla cesta s pří-
jemným menším stoupáním, ale posled-
ní 2 km na Štumpovku to byl nářez. Pro-
stě to nejlepší na konec. Je obdivuhodné, 
že toto prudké stoupání téměř všichni 
vyjeli až na stařešiny zájezdu, tj. Šepsovy. 
O to větší radost jsme měli na Štumpovce 
(1140 m.n.m.), když jsme se tam všichni 
sešli nad pohárem krkavé vody a mohli 
sborově zakřičet „Vrchol byl dobyt“. Se-
děli jsme na terase se sluncem na obzoru, 

mokří pouze potem, doplňovali tekutiny, 
vyprávěli zážitky z trasy a koukali až do 
kraje packého a na Kumburk. Následný 
sjezd ze Štumpovky na Staropackou bou-
du byl už jen třešnička na dortu a prů-
jezd růžovou zahradou. Na asfaltce jsme 
už nepotkali ani živáčka a mohli jsme to 
valit dolů, co to jde. Za pár minut jsme 
byli na Ručičkách. Pak už jen sjezd na 
boudu a byli jsme v cíli.

Tam na nás čekalo další překvapení. U 
boudy na nás čekal Ondra Rozporka, 
který se nemohl ráno zúčastnit výletu, 
a tak se na nás přijel podívat alespoň k 
večeru. Seděli jsme na zápraží a povída-
li a povídali. Náhle se začaly blížit těžké 
bouřkové mraky a ozývalo se hřmění. To 
byl signál pro manžele Ježkovy, aby nás s 
omluvami rychle opustili a jeli pod ou-
voz nakládat kola, dokud je sucho. Rádi 
by se zdrželi až do neděle, ale doma je če-
kaly povinnosti. Po jejich odjezdu začalo 
opravdu silně pršet, až z toho byl lijavec. 
Měli jsme ještě nahlášenou návštěvu On-
dry Černého z Jablonce nad Nisou, ale 
při takovém dešti jsme s jeho příjezdem 
už nepočítali. Za deště jsme stále seděli 
na zápraží a povídali si. Právě když déšť 
trochu ustal, se náhle na cestě z lesa vy-
nořil Ondra celý rozesmátý a docela su-
chý. Prý se někde schoval a tu nejhorší 

vodu přečkal pod střechou. Tak jsme 
měli dalšího člena do party. Další pře-
kvapení už se nekonalo, a tak jsme mohli 
9. ročník Smrku 2020 konečně zakončit 
zvoláním „hurá do pelechu“.

Závěrem musím konstatovat, že celý cyk-
lovýlet se vyvedl a všichni byli spokojeni 
i přes náročnost trasy. Jó, když je pěkné 
počasí, tak to ostatní už se taky podaří. 
Trasa necelých 47 km nebyla nijak dlou-
há, ale svým nasčítaným převýšením  
skoro 1600 m byla celkem náročná. Zato 
vedla krásným krajem, pěknou přírodou 
a za slunečného počasí. Jen ta účast! Ale 
to jsem si posteskl už výše, tak se k tomu 
nebudu vracet. Jen mě to prostě moc 
mrzí.

Tak a co příště? No přeci opět a zase na 
„Smrk“, a to snad už opravdově. Jen pře-
mýšlím, jestli ten kulaťoučký 10. ročník 
nebude poslední…...
Vzhůru do sedel a hurá do kopců.

Za Oddíl lyžování
Václav Šeps
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