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číslo 3 – listopad 2021

Staropacký
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Výpis z usnesení ze 17. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 16. 9. 2021
od 18:00 hodin v Obecním sále Obecního úřadu Stará Paka

Přijato usnesení č. 491/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 492/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a
ověřovatele zápisu p. Josefa Dlabolu.
Přijato usnesení č. 493/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel
Antoš, p. Petr Fejfar.
Přijato usnesení č. 494/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará
Paka na rok 2021.
Přijato usnesení č. 495/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka vzalo na
vědomí informace o vydání příkazu starosty obce Stará Paka jmenovaným inventarizačním komisím k provedení inventarizace majetku a závazků obce Stará
Paka k 31. 12. 2021, a současně vzalo na
vědomí informace o způsobu jejího provedení.
Přijato usnesení č. 496/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
změnu obsazení v hlavní i některých dílčích inventarizačních komisích: p. Josefa
Dlabolu v hlavní inventarizační komisi a
dílčí inventarizační komisi pro pozemky
nahradí místostarosta Ing. Jaroslav Bil, p.
Josefa Dlabolu v dílčí inventarizační komisi pro knihovnu nahradí p. Ivana Bilová, p. Josefa Dlabolu v dílčí inventarizační komisi pro Obecní úřad Stará Paka a
pro Sokolské hřiště Stará Paka nahradí p.
Eva Cimbálová.
Přijato usnesení č. 497/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na období roku 2022
- 2024 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Přijato usnesení č. 498/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará Paka za období 1. 1.
2021 do 30. 8. 2021, které jsou uvedeny v
„Zápisu z dílčího přezkoumání obce Stará Paka, IČ 00272132“. V předmětném
zápisu je uvedeno, že při přezkoumání
hospodaření obce Stará Paka za dané
období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Přijato usnesení č. 499/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
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prodej pozemku p. č. 4/2, druh pozemku
ostatní plocha, katastrální území Ústí u
Staré Paky, zapsaného na listu vlastnictví
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Jičín, do vlastnictví p. ….., bytem ….., datum narození ….., za částku 9
400 Kč s tím, že p. ….. dále uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětného pozemku.
Přijato usnesení č. 500/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
prodej pozemků p. č. 603, druh pozemku
ostatní plocha, p. č. 92/2, druh pozemku
ostatní plocha, p. č. 92/3, druh pozemku
ostatní plocha, p. č. 69, druh pozemku
trvalý travní porost, p. č. 71, druh pozemku ostatní plocha, vše k. ú. Karlov
u Roškopova, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví
p. ….., bytem ….., datum narození …..,
za částku 55 280 Kč s tím, že p. ….. dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětných pozemků.
Přijato usnesení č. 501/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. st. 201/6, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Jičín.
Přijato usnesení č. 502/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 565, druh pozemku trvalý travní porost, katastrální území Stará Paka,
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Jičín.
Přijato usnesení č. 503/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
uzavření jednotlivých smluv o budoucí
smlouvě o služebnosti inženýrské sítě a
dohody o umístění stavby na pozemku
p. č. 1013/13, p. č. 1392/3, p. č. 1369/2
a 1039/29, vše katastrální území Stará
Paka, pozemky zapsané 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 korporací
MONTPROJEKT, a.s., IČO: 28494032),
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za jednotlivou jednorázovou úhradu
ve výši 1 000,00 Kč bez daně z přidané
hodnoty, s tím, že veškeré náklady spojené s vyhotovením smluv, geometrických
plánů a poplatků spojených s podáním
návrhů na vklad do katastru nemovitostí uhradí ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035.
Přijato usnesení č. 504/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby zřízení věcného břemene č. IE-12-2008390/SOSB VB/29
na pozemcích p. č.: 1041/8, 7/1, 1510,
1039/7, 1392/3, 1372/1, 1010/23, 1371/1,
1010/24, 1369/2, st.359, 1039/4, 1039/18,
1039/130, 1367/1, 1050, 1045/2, 1039/28,
1039/29, 1013/13, 1013/31, 1041/2,
1010/31, 1010/68, 1010/35, 972/13, katastrální území Stará Paka, zapsaných
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
s korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, za jednorázovou úhradu ve
výši 185 000,00 Kč bez daně z přidané
hodnoty 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.
Přijato usnesení č. 505/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
nákup pozemku p. č. 593/2, k. ú. Stará
Paka, od Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, za částku 5 000,00
Kč s tím, že obec Stará Paka následně
uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětného pozemku.
Přijato usnesení č. 506/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
„Doplnění veřejného osvětlení v ulici
Hartlova“ dle projektové dokumentace,
kterou vypracoval p. Martin Formánek,
IČO: 07326441, se zhotovitelem p. Pavlem Nezbedou, bytem Pecka 402, 507
82 Pecka, IČO: 67450636, na částku 303
722,10 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
Přijato usnesení č. 507/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka z důvodu nutnosti ověření vlastnických práv
neschvaluje uzavření smlouvy o dílo na
realizaci I. fáze opravy veřejného osvětlení v ulici Nádražní, Stará Paka se zho-
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tovitelem VČE - montáže, a. s., Arnošta
z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO:
25938746.
Přijato usnesení č. 508/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na
akci „REKONSTRUKCE KOTELNY A
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ZŠ STARÁ
PAKA“ se zhotovitelem Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice č. p. 360,
543 76 Chotěvice, IČO: 13585240, na
částku 654 689,00 Kč bez daně z přidané
hodnoty.
Přijato usnesení č. 509/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací dle cenové nabídky
„Rozpočet venkovních úprav“ (terénní
úpravy, zemní práce, stavební práce, dodání a montáž 10 ks litinových lapačů
nečistot atd.) se zhotovitelem MIZERA
- STAVBY, a.s., Smetanova 1366, 512 51
Lomnice nad Popelkou, IČO: 28762070,
na částku 288 700,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.
Přijato usnesení č. 510/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
stavební zakázky „Stará Paka – Chodník
podél silnice II/284“, se zhotovitelem
NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24,
509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, na
částku 5 243 832,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
Přijato usnesení č. 511/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
stavební zakázky „Stará Paka - autobusové zastávky Karlov“, se zhotovitelem
SETTER, a.s., Čistá u Horek č. p. 9, 5123
35 Čistá u Horek, IČO: 25920031, s cenovou nabídkou 2 550 133,74 Kč včetně

daně z přidané hodnoty.

nepřetržitou terénní osobní asistenci“.

Přijato usnesení č. 512/2021:

Přijato usnesení č. 515/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo se smlouvou o zajištění střídání obsluhy pracoviště pošta Partner s p. Martinou Mazurovou, bytem Hořická 128, 507
58 Mlázovice, IČO: 62059904, a bere ji
na vědomí.
Přijato usnesení č. 513/2021:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka Tělovýchovná jednota Sokol Ústí u Staré Paky, z.s., IČO:
60117591.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce
Stará Paka na rok 2021 mezi obcí Stará
Paka a subjektem Tělovýchovná jednota Sokol Ústí u Staré Paky, z.s., IČO:
60117591, ve výši 25 000,00 Kč na výstavbu opěrné zdi na tenisovém kurtu v
Ústí na pozemku p. č. 577/19, k. ú. Ústí
u Staré Paky.
Přijato usnesení č. 514/2021:

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce Stará Paka spolku Sportem proti
bariérám, z.s., IČO: 27031161.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce Stará Paka na rok 2021 mezi obcí
Stará Paka a subjektem Sportem proti
bariérám, z.s., IČO: 27031161, ve výši
56 255,00 Kč na dofinancování projektu
„Nákup tří osobních automobilů (s úpravou pro převoz imobilních klientů) pro

I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje vstup obce Stará Paka do spolku
NAŠE ODPADKY, z.s., IČO: 10722289.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje poskytnutí daru spolku NAŠE ODPADKY, z.s., IČO: 10722289, ve výši 4
500,00 Kč.
Přijato usnesení č. 516/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu účelu použití poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará
Paka na rok 2021 a změnu výše finanční
spoluúčasti příjemce na předmětu plnění subjektu SH ČMS – SDH Stará Paka,
IČO: 60118059, dle žádosti uvedeného
subjektu.
Přijato usnesení č. 517/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí s
uzavřením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby k akci: „Stará Paka, Krsmol č.
p. 9, stavební obnova roubené chalupy“
s korporací INRECO, s.r.o., se sídlem
Škroupova 441, Hradec Králové, IČO:
48155586, za částku 287 980,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty.
Přijato usnesení č. 518/2021:

Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí
s koupí pozemků p. č. 590/1 (část pozemku o výměře 802 m2 dle GP 126522/2021), p. č. 592/1 o výměře 149 m2, p.
č. 593/1 o výměře 169 m2, vše katastrální
území Stará Paka, od majitele pozemků
p. ….., bytem ….., za celkovou částku 72
550,00 Kč s tím, že obec Stará Paka dále
uhradí veškeré náklady spojené s převodem předmětných pozemků.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021
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Informace o činnosti Obecního úřadu Stará Paka
Období od 14. 5. do 17. 6. 2021
STAVEBNÍ PRÁCE
- pořízen materiál na opravy komunikací, uskladněn na pozemku u “Viaduktu“
- provedena úprava prostranství u Viaduktu k uskladnění
sypkých materiálů, vyhledávání nové lokality pro vytěženou
dřevní hmotu
- pokračování řešení opravy příjezdové komunikace k letišti
- provedena oprava plynového kotle Obecního úřadu (hadice)
- provedena oprava vozu Multicar
- uzavřena smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce kotelny a
oprava kanalizace ZŠ Stará Paka“
- protokolárně předáno staveniště akce „Rekonstrukce kotelny a oprava kanalizace ZŠ Stará Paka“, zahájena realizace,
proběhl první kontrolní den
- proběhlo otevírání obálek, hodnocení cenových nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace centra obce Stará Paka, II. etapa“, vybrán zhotovitel
- vybrán dodavatel osvětlení akce „Regenerace centra obce
Stará Paka, II. etapa“, obdržena cenová nabídka
- vybrán dodavatel pískovcových desek, obdržena cenová nabídka
- ve spolupráci s Městem Nová Paka proběhlo otevírání obálek, hodnocení cenových nabídek veřejné zakázky „Oprava
komunikace – kompostárna“, vybrán zhotovitel
- proběhla schůzka ohledně odstranění průchodu mezi č. p.
183 a č. p. 185, Stará Paka
- zhotovují se otočné věšáky do šatny Obecního sálu
- vybrán zhotovitel oprav zábradlí (zatáčka u kostela, propojení U Továrny, Tovární)
- provedena oprava I. části WC v KD Brdo
- poskytnuta další součinnost při projektu rekonstrukce silnice II/284 (PD opravy kanalizace ZŠ)
- zadána aktualizace studie „Stará Paka – ul. Revoluční, Průtah sil. II/284, Návrh úprav veřejného uličního prostoru
- zadána instalace kamer – odpadové místo Roškopov, Zápřičnice
- proběhla nová výsadba květin před Obecním úřadem
- proběhla schůzka ohledně oprav, rekonstrukcí veřejného
osvětlení
- proběhla schůzka k projektové dokumentaci rekonstrukce
nemovitosti Krsmol, č. p. 9
HOSPODAŘENÍ S MOVITÝM I NEMOVITÝM MAJETKEM
OBCE (nákupy, prodeje, nájmy atd.)
- pořízena repasovaná multifunkční tiskárny Minolta – obdobný /novější/ typ jako stávající, po instalaci speciálního
software bude možnost propojení se spisovou službou
- uzavřena smlouva se Správou silnic KvH kraje (kauce
– oprava přípojky kanalizace
ZŠ)
- vráceny pronajaté vánoční
komety
- uzavřena nájemní smlouva s
SPÚ (chodník Roškopov)
OSTATNÍ
přijata dotace „Žádost
o poskytnutí finančních pří-
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spěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu ministerstva zemědělství“ ve výši 63 500 Kč
- spuštěna propagace „Seniorské obálky“ I.C.E karty (Podhoran, web obce, tisk)
- proběhla valná hromada VOS a.s. (nepeněžní vklad obce, dozorčí rada)
- provedeno školení BOZP
- vybrán nový zaměstnanec pro údržbu a úklid obce (nástup
od 1.7.2021)
- za spolupráce s Masarykovou školou a místní knihovnou
proběhlo „pasování čtenářů“
- řešena žádost o poskytnutí informací a stížnost označená
jako „Bradavice“
- schválen Řád veřejného pohřebiště obce Stará Paka (KÚ KvH
kraje), vytvořeny formuláře
- řešena problematika lávky přes Olešku, Roškopov
- řešeny námitky a dotazy p. Chadimy ohledně roušek, dezinfekčních prostředků
- pořízen betonový písek (7 m3) pro použití při zimní údržbě
komunikací
- provedena revize všech hasicích přístrojů v majetku obce
- zapojení do projektu – pořízení tubusů s retroreflexními
prvky pro chodce, cyklisty apod.
- probíhají jednání s ostatními obcemi ohledně možného zástupu pracovnice pošty Partner
- zorganizování protipovodňová prohlídka 18. 6. 2021 (Povodí
Labe s.p., Odbor životního prostředí MěÚ Nová Paka, p. Školník) (VPO Dolní Bousov)
- zajištěny úkony spojené s opatrovnictvím p. Borosové + řešena problematika ubytování (bytový dům Roztoky, podání
žádosti do DPS Jilemnice, zajištění lékařské zprávy)

Období od 18. 6. do 16. 9. 2021
STAVEBNÍ PRÁCE
- dokončena a převzata realizace akce „Oprava komunikace –
kompostárna“
- dokončena a převzata realizace akce „Odstranění průchodu
mezi č. p. 183 a č. p. 185“
- téměř dokončena akce „Rekonstrukce kotelny a kanalizační
přípojky ZŠ Stará Paka“, nutné některé vícepráce
- dokončena a převzata realizace akce „STARÁ PAKA - ÚSTÍ
- OPRAVA PLOCHY NA P.Č. 49/1 A 50/4“
- dokončena oprava zábradlí podél spojnice ulic U Továrny a
Tovární
- zhotoven nový dvojitý držák vlajek na budově Obecního
úřadu Stará Paka
- poskytnuta součinnost při
opravě komunikace k „letišti“ (objednatel prací LESY ČR,
s.p.)
- vybrán zhotovitel akce
„Doplnění veřejného osvětlení
v ulici Hartlova“
- vybrán zhotovitel akce „I.
fáze opravy veřejného osvětlení v ulici Nádražní, Stará
Paka“
- vybrán zhotovitel akce
„Terénní úpravy, oprava komunikací, chodníků po rekon-
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-

-

-

strukci kanalizace u ZŠ, dodávka a montáž 10 ks litinových
lapačů splavenin“
zorganizována veřejná zakázka malého rozsahu akce „Stará
Paka – chodník podél silnice II/284“, provedeno hodnocení
nabídek, doporučen potenciální zhotovitel akce
zorganizována veřejná zakázka malého rozsahu akce „Stará
Paka – autobusové zastávky Karlov“, provedeno hodnocení
nabídek, doporučen potenciální zhotovitel akce
vrcholí příprava veřejné zakázky malého rozsahu akce „Dodávka svítidel veřejného osvětlení“ (Karlov), již téměř kompletní zadávací dokumentace, brzy výzva
dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení k
opravě nemovitosti č. p. 9, Krsmol,
řeší se žádost o stavební povolení, chybí vypracování rozpočtů
uzavřena smlouva o dílo na provedení akce „Regenerace
centra obce Stará Paka, II. etapa“
zadáno vypracování studie řešení řídicího systému veřejného osvětlení
v souvislosti s plánovanou obnovou nátěru dřevěných konstrukcí nemovitosti č. p. 22 (knihovny)
bylo na základě žádosti o vydání závazného stanoviska obdrženo kladné rozhodnutí MěÚ Nová Paka, odboru školství a
kultury, s podmínkami provedení uvedených prací
vybrán vhodný dodavatel nátěru knihovny, omluvil se, další
vybrán, otázka realizace

HOSPODAŘENÍ S MOVITÝM I NEMOVITÝM MAJETKEM
OBCE (nákupy, prodeje, nájmy atd.)
- shromážděny podklady k prodeji pozemku p. č. 4/2, k. ú.
Ústí u Staré Paky
- shromážděny podklady k prodeji pozemků p. č. 603, 92/2,
92/3, 69, 71, vše k. ú. Karlov u Roškopova
- poskytnuta součinnost k možnosti uzavření smluv o smlouvě budoucí zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o
umístění stavby (rekonstrukce vedení nízkého napětí)
- pokračováno v shromažďování dokladů a písemností k odkupu pozemků pro plánované poldry
- pokračuje proces nepeněžního vkladu obce do VOS, a.s.
- dodán a převzat nový komunální traktor John Deere X948
- zakoupeno další vybavení jednotky požární ochrany (zásahový oblek, svítilny, obuv atd.)
- proběhlo jednání k získání pozemku k případnému přesunu
sběrného místa v Roškopově, objednán znalecký posudek
hodnoty vytipovaných pozemků
- zadána pasportizace zeleně – ploch, které obec udržuje.
Pasport bude následně vložen do aplikace GObec k dalšímu
využívání - plánování údržby zeleně
- do aplikace GObec vložen a veřejně zpřístupněn „Územní
plán obce stará Paka“
- zadána pasportizace kulturních památek (GObec). Pasport
bude následně vložen do aplikace GObec k dalšímu využívání
- zadány hlavní prohlídky mostních objektů a propustků (celkem 43 objektů, zhotovitel Kašpar Jaroslav, DiS) - zákonná
povinnost, vyhodnocení stavu, návrh opatření
- objednáno provedení revize podzemních a nadzemních
hydrantů na území obce
- objednáno provedení servisu herních prvků hřišť v majetku
obce
- řešena škoda na lokálním varovném systému a svítidlech
veřejného osvětlení v místní části Brdo, havárie nákladního
automobilu, přeražení sloupu vedení el. energie, na kterém
byla uvedená zařízení umístěna (zápis Policie ČR, nahlášení
škody, objednávka nového zařízení a svítidla)

- řešena škoda na stropu a zdi v technické úklidové místnosti,
stropu a stěnách chodby v přízemí Mateřské školy Stará Paka
(pojištění, odstranění, náhrada)
- řešena aktualizace pojistné smlouvy obce Stará Paka (majetek, odpovědnost atd.)
- provedena montáž kamerového systému (sběrné místo
Roškopov, Zápřičnice), napojení na systém PČR
KULTURNÍ AKCE
- 7. 7. 2021 představení „VLAŠŤOVKY“
- 14. 7. 2021 představení „POHÁDKY Z LESA“
- 21. 7. 2021 koncert kapely „BOMBARĎÁK“
- 28. 7. 2021 představení „LIŠKA BYSTROUŠKA“
- 8. 8. 2021 hudební variace ve Staré Pace (kostel sv. Vavřince)
- 4. 9. 2021 slavnostní ocenění juniorského mistra světa v desetiboji (František Doubek)
- 5. 9. 2021 ocenění na MČR RCEV – termické větroně s el.
pohonem (letiště)
OSTATNÍ
- vypracována a zaslána zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „DPP a VIS Stará Paka“
- podána žádost o poskytnutí příspěvku na péči pro opatrovance
- poskytnut dar ve výši 15 000 Kč jako pomoc obcím a občanům postiženým tornádem
- vypracována a zaslána žádost ČEZ Distribuce a.s. o nové připojení (přímotop) Krsmol č. p. 9
- vypracovány, zveřejněny formuláře a postupy k provozování
veřejného pohřebiště
- vypracovány a zaslány odpovědi na žádosti o podání zprávy
Okresnímu soudu v Jičíně
- vypracována a zaslána zpráva opatrovníka za rok 2020
- uzavřena smlouva o dodávkách elektřiny a plynu na období
r. 2022 - 2024 (zafixování výhodné ceny)
- přijata výpověď z pracovního poměru p. Pavly Dlabolové
(pracovní poměr končí k 31. 10. 2021)
- zveřejněn inzerát na volné pracovní místo, proveden výběr
nového pracovníka
- proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za období do
30. 8. 2021 (Krajský úřad), vše v pořádku, bez chyb
- uskutečněna schůzka ohledně řešení GDPR (pověřenec
SMS), - návrhy řešení, podněty
- uskutečněna schůzka k využití různých dotačních titulů (Regionální poradenská agentura s.r.o.)
- provedena součinnost i urgence plnění ke změně č. 1 územního plánu obce
- zajišťování realizace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. 10. 2021
- 9. 10. 2021
- uzavřena smlouva o zajištění provozu pošta Partner (p. Mazurová)
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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- doručeno rozhodnutí MF ČR o zamítnutí dotace na akci
„Rekonstrukce kotelny a kanalizační přípojky ZŠ Stará
Paka“
- uskutečněna urgence údržby stromů ohrožujících bezpečnost u silnice II/284 v úseku Roškopov - Ústí
- provedena obnova vodorovného dopravního značení na silnici II/284 v úseku před knihovnou a ZŠ (nápis „ŠKOLA“,
trojúhelník se symbolem dětí, přechod pro chodce) plastovou
barvou
- zorganizována protipovodňová prohlídka 18. 6. 2021 (Povodí Labe s.p., Odbor životního prostředí MěÚ Nová Paka, p.
Školník (VPO Dolní Bousov)
- uskutečněn pravidelný konzultační den BOZP a PO – plnění
dalších úkolů
- podána žádost o dotaci „Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH“

Letní dílny Roškopov 2021 – 20 let
Pět prázdninových týdnů plných tvoření, her a nových kamarádů, zážitků a dovedností zorganizoval pro děti již podvacáté spolek OPEN ART, z.s. Letos jsme dětem připravili dílnu loutkářskou, taneční, filmovou, muzikálovou, dvě fotografické, výtvarnou,
kamenářskou a dílnu animace. (podrobný program a fotografie viz www.open.art.cz ).
Každého turnusu se zúčastnilo cca 30
dětí (některé poprvé, jiné již poněkolikáté). Z pozorování vyplývá, že sem přijíždějí děti různě motivované - některé
očekávají zdokonalení schopností a dovedností v oboru, kterému se věnují v
průběhu roku. Jiné spíše baví atmosféra,
kterou zde již v předchozích letech zakusily (pocit, že jsou součástí tvůrčího procesu, vzniku nějakého díla/děl, prostoru
fantazie, vrací se i za některými vedoucími, s nimiž, podle svých slov navazují
přátelské a inspirativní vztahy). Někteří
chtějí vyzkoušet činnost, která je zaujala.
Jiní se nejvíce těší na táborové hry, letní
radovánky a setkání s novými i starými
kamarády. Jedním z našich cílů je zapojit
všechny tyto účastníky do tvůrčí činnosti
tak, aby každý jednotlivec mohl vyjádřit
vlastní nápady a ve spolupráci s ostatními je zrealizovat.
Roškopovských dílen se účastní nejen
děti ze Staré a Nové Paky, ale z celé ČR;
proto se snažíme představit jim nejen táborový areál a jeho blízké okolí, ale i různé zajímavosti našeho regionu. Jednou
z nejpopulárnějších dílen je například
dílna kamenářská, ve které se účastníci
seznamují se specifikem našeho kraje – drahými kameny. Ve spolupráci s
Muzeem a Klenotnicí drahých kamenů
v Nové Pace, pod vedením RNDr. Václav Mencl, Ph.D., se děti teoreticky, ale
hlavně prakticky seznamují s krásou a
barevností skrytou uvnitř zdánlivě nudných pecek… Při povrchových sběrech
i následném řezání, broušení a leštění
místních polodrahokamů zažívají řadu
dobrodružství odměněných pravým pokladem!
Nařízení spojená s pandemií koronaviru
letos zabránily našemu dlouholetému
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japonskému hostu Nori Sawovi zúčastnit se roškopovských dílen: Pro vedení
loutkářské dílny jsme tak narychlo oslovili loutkoherečku a scénografku Báru
Čechovou. Ta svou dílnu zaměřila na
objevování kořenů divadla; rituál a jeho
oslavu. Spolu s dětmi si povídali o rituálech v různých kulturách a obdobích
dějin světa, od pravěkých masek z kůry,
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přes tibetské lamaistické masky, až k české masopustní tradici…
Doufáme, že i letos jsme dětem nabídli
řadu možností, jak smysluplně, kreativně
a s radostí trávit prázdninový čas!
Za podporu a spolupráci děkujeme
Obecnímu úřadu Stará Paka a Ministerstvu kultury ČR!
Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

www.starapaka.cz

SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVÝMI AUTORY

Listopad svými dlouhými večery přímo
vybízí k setkání nad knihami s jejich
autory. Podařila se obdivuhodná věc a
můžete se v prostředí novopackého gymnázia besedovat se čtyřmi osobnostmi:
Jiřím Padevětem, Margit Slimákovou, Markem Orko Váchou a Jaromírem Typltem.
První setkání v úterý 9. listopadu od 17
hodin bude s Jiřím Padevětem, ředitelem
nakladatelství Academia na téma: Historie let 1939 – 1948.
Jiří Padevět (*1966) je český spisovatel,

knihkupec a nakladatel. Ředitelem nakladatelství Academia je od roku 2006. V
roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za
knihu Průvodce protektorátní Prahou. Z
pětadvaceti knih, které napsal, jsou momentálně na knižním trhu dostupné:
Kronika protektorátu (aktuální novinka),
Komunistické lágry, Za dráty, Krvavý
podzim 1939, Průvodce stalinistickou
Prahou, Vladimír Iljič Lenin v obrazech,
Střepiny času, krajin konspirací, Republika, Sny a sekery, Dvacet minut na vsi,
Antropoid

osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Podle rozsáhlého průzkumu nezávislé mezinárodní organizace Ashoka
je nejvlivnější českou expertkou v oblasti
zdravého životního stylu, zdravé výživy a
přístupu ke zdravotní péči. V minulosti
pobývala a pracovala v Německu, Číně,
Francii a USA. Je autorkou knihy Velmi
osobní kniha o zdraví a můžeme se těšit na její druhou knihu Osobní receptář
pro zdraví a pohodu.

Třetím hostem bude v pátek 26. listopadu od 17 hodin Marek Orko Vácha s tématem: Etika odpovědnosti.
Marek Orko Vácha (*1966) je kněz, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut
(přezdívka Orko). Slouží jako farář v
Lechovicích a je kaplan ve studentské
akademické farnosti u Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde
je i předsedou akademického senátu.
Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.
Je autorem řady knih. Momentálně jsou
dostupné Tančící skály, Šestá cesta, Tváří
tvář Zemi, Loď, Život je sacra zajímavej,
Nevyžádané rady mládeži, Příběhy z jiného vesmíru, Kéž bych pod hvězdami
dobře odtančil svůj tanec, Selfíčka a nejnovější kniha WAKAN TANKA.

Druhé setkání v úterý 23. listopadu od
18 hodin bude s Margit Slimákovou nad
její druhou knihou Osobní receptář pro
zdraví a pohodu.

Závěrečným setkáním tohoto cyklu bude
v úterý 30. listopadu od 18 hodin Jaromír Typlt: Josef Kocourek a příběhy z
novopacké reálky.
Jaromír Typlt je novopacký rodák
(*1973) vystudoval Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze – obor filozofie a český jazyk a literatura. Je český
spisovatel, esejista, performer, výtvarný
kurátor a editor. V kulturním světě stále

více přibližuje a prosazuje díla autorů z
Nové Paky. Jaromír Typlt dokáže velmi
zajímavě a poutavě vyprávět a rozebírat
jejich díla. Je autorem předmluvy k novému vydání knihy Josefa Kocourka: Jensen a lilie, Modrá slečna, Kráska.
Děkuji za možnost realizace všech setkání Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka. Musíme doufat, že coronavirová situace bude
dobrá a budou stačit jen roušky. Těšíme
se na vás a na hezká setkání, při kterých
budete moci zakoupit také knihy uvedených autorů.
Bohunka Korbelářová,
Naše knihkupectví Nová Paka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Rádi bychom do konce roku přivítali naše nové občánky. Všichni víte, jaká byla vloni situace, žádné
takové akce se konat nemohly. Doufáme, že letos
nám to hygienické předpisy dovolí.
Proto vyzýváme rodiče, kteří mají zájem
o přivítání dětí a ještě nepodali přihlášku,
aby tak učinili do konce října. Přihlášky si
můžete stáhnout na webu obce nebo je získáte
v podatelně OÚ, případně v knihovně.
Potom situaci vyhodnotíme, naplánujeme
a dáme Vám vědět. Určitě bude muset být více termínů,
protože dětí je spousta.
PharmDr. Margit Slimáková je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá

		

Těšíme se na Vás.
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Staropacký divadelní červenec 2021 (7. ročník)
Červencové středy patřily i letos v naší obci zejména dětem;
pro ně i jejich rodiče připravil Obecní úřad ve spolupráci se
spolkem OPEN ART, z.s. pestrou nabídku divadelních a hudebních představení, která mohli všichni společně zhlédnout v
sále Obecního úřadu.
Kdo navštívil první představení 7. 7. mohl si poslechnout nejen
řadu lidových písní, ve kterých poletovaly vlaštovky, ale také se
dozvědět spoustu zajímavostí ze života „Hirundo rustica. Písně
v originálních aranžích pro dva hlasy, housle a cello zahrály a
zazpívaly Lenka Filipová a Eva Kratochvílová.

Druhé představení se konalo ve středu 14.7. Průvodci na cestě lesem nám byli Tomáš Podrazil a Hedvika Řezáčová, kteří
nám zároveň vyprávěli Pohádky z lesa, protože… les, to nejsou
jenom stromy, ale brána, která otevírá pohádkám dveře. My
jsme slyšeli 3 krátké pohádkové příběhy; šli jsme po stopách
Mášenky a medvědů, Budulínka a mazané lišky a vykutáleného
Koblížka.
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Koncert kapely Kapela Bombarďák je již tradičně „sázka na
jistotu.“ Do sálu Obecního úřadu ve středu 21.7. přilákal více
než 60 diváků. Opět a rád přijel zdejší téměř rodák Jirka, aby si
poskočil na své skoro rodné hroudě a nejedním moudrem zavzpomínal na zdejší kraj! Přijel i Matěj, jenž zde v okolí nejednu
podrážku prošoupal… a Filip, co mnoho řízků zde ve středu
spořádal! Koncert udělal radost zejména nejmenším návštěvníkům, kteří klukům Bombarďákům v průběhu koncertu vytvořili opravdový "kotel“!

7. ročník Staropackého divadelního července zakončilo ve středu 28.7. Divadlo DNO pohádkou o lišce Bystroušce. Rodinné
představení plné hudby, loutek, tanců a radosti ze svobody vyprávělo příběh lišky, kterou jen tak něco nevyvede z míry… A
nás teď už také ne!
Tímto vystoupením nabídka letošního divadelního minifestivalu skončila a my doufáme, že vás potěšila. Jsme rádi, že návštěvnost festivalu každým rokem pomalu, ale jistě roste : )
Děkujeme všem divákům za přízeň… snad jsme přispěli k příjemné prázdninové náladě! Příští rok na osmém ročníku Staropackého divadelního července na shledanou!
Za Obecní úřad Stará Paka
a OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

www.starapaka.cz

KYNOLOGOVÉ ZÁVODILI
Letošní 11. ročník Staropackého poháru byl pojat z důvodu malé účasti cizích závodníků jako klubový závod. Konal se 25. září jako vždy na cvičišti
základní kynologické organizace (ZKO) a na okolních loukách.
Počasí bylo nádherné a závod byl po prezentaci účastníků zahájen v 9:00 hodin.
V každé kategorii bylo letos 6 závodníků. Kategorie FPr1 (stopa) odstartovala
závod na loukách nad hřbitovem, kde
se nejvíce dařilo psovodovi Vítu Žigovi
s německým ovčákem (NO) Siggym. Ziskem 90 bodů vybojoval vítězství. Na druhém místě s 85 body se umístila Hana
Žigová s fenou NO Beyotch z Daskonu
a na třetím místě s 83 body skončil opět
Vít Žiga, ale tentokrát se psem Crixus,
také NO.
Závod pak pokračoval na cvičišti a to kategorií ZZO, která se skládá ze šesti cviků
poslušnosti podle národního zkušebního
řádu. Tuto kategorii vyhrála Eva Janků
s fenou amerického stafordšírského teriéra Gudy s 55 body z možných 60. Na
druhém místě se ztrátou 1 bodu na prvního se umístila Jaroslava Bryknarová
s belgickým ovčákem Dagem, jako třetí
s 52 body skončila Kateřina Veinlichová
s australskou kelpií Angie.
Třetí kategorii BH-VT podle mezinárodního zkušebního řádu vyhrála opět
Eva Janků s fenou (AST) Gudy (53 b.),
na druhém místě se umístil Pavel Kynčl
s fenou hovawarta Eiwou (49 b.) a jako
třetí skončila Eliška Kynčlová s fenou
hovawarta Lexy (41 b).

Všechny kategorie přísně, ale spravedlivě posuzoval Ota Laušman, za což mu
děkuji. Děkuji také všem závodníkům za účast a sportovní vystupování, sponzorům - firmám VAFO Praha, s.r.o. - výrobce krmiva Brit, DEPRAG CZ a.s. Lázně
Bělohrad a A.P.O. – ELMOS v.o.s. Nová Paka za hodnotné ceny.
Doufám, že příští rok se nám povede ještě hezčí závod s více závodníky a lepšími
výsledky.
Předseda ZKO Stará Paka Jozef Žiga

Děkuji OÚ Stará Paka, který nám dlouhodobě pomáhá při budování cvičiště a jeho zázemí.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Lenoch 2021
Uteklo to jako voda a je to velká škoda.
Dělat se nedá nic – nutno k tomu však něco říct,
že nám tady bylo prima a není to jen horské klima!
Je to díky všem lidičkám v Lenochu,
kteří jsou tu stále ve spěchu.
Chystají nám dobrůtky, pohodu, klid a lahůdky!
Vždy se sem těšíme, však neradi se loučíme.
Takový ale už je řád a nejde to napořád.
Užili jsme si zas tenhle krásný čas.
Teď už se podzim blíží, začne nás loupat i v kříži,
hlavně ať není covid ani mutace,
ať je za rok zase tahle rekreace!

Koncert
a rozeznít tak zdejší inspirativní prostory?“.
Nás ve Staré Pace se týkal poslední
koncert ze série, který proběhl 8. srpna.
Se svým programem se představilo
Quarteto harmonico, které v trošku
pozměněném složení 4 mladých nadaných hudebnic zahrálo například
Ravelův Smyčcový kvartet F Dur nebo
Meditace na staročeský chorál Svatý
Václave od J. Suka.
Účast návštěvníků koncertu dokládá
to, že hlad po kultuře v době pandemie
a po ní je velký. Doufejme, že další kulturní akce budou bez omezení.

Letos o prázdninách proběhl již pátý
ročník Podkrkonošského hudebního léta. Jedná se o sérii koncertů
v nádherných prostorách, kterými
města pod Krkonošemi oplývají, s
mladými interprety z celého světa.
Tóny komorních souborů a sólistů
podtrhnou krásu místních hradů,
kostelů, sálů, ale i přírodních amfiteátrů a svou energií opět přilákají
posluchače zblízka i zdáli.
Ústřední ideou (podle hudebníků) je
základní otázka, která byla stavebním kamenem k založení festivalu: „Proč by měli místní obyvatelé
jezdit za kvalitními koncerty do
hlavních měst, když můžeme dovézt špičkové hudebníky až k nim

Těšíme se na setkání s Vámi.

ŠKOLA

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

Pobavit se, poučit a dozvědět se něco nového. To bylo cílem zájezdu všech žáků
naší školy do krajského města Hradec
Králové, kde se 15. září 2021 konal již
třetí ročník prezentační a osvětové akce
Bezpečné nábřeží.
Žáci se zde seznámili se složkami Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, s jejich technikou a
každodenní činností v rámci dynamických ukázek. Mohli tak zhlédnout práci
policejních kynologů se jejich psy, ukázku simulované dopravní nehody, resuscitaci zraněného, hasiče při akci „hořící
pánvička“ a záchranu tonoucího za pomoci vrtulníku.
Součástí programu byly také statické
ukázky techniky hasičského záchranného
sboru, policie, zdravotnické záchranné
služby, celní správy, vodních záchranářů,

10

horské služby, městské policie, vězeňské
služby, armády a skalní záchranné služby,
jejichž členové na jednotlivých stanovištích dětem ochotně předváděli vystavenou techniku a odpovídali na jejich
dotazy.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

Bonusem bylo i to, že tuto velice zajímavou a poučnou akci provázelo krásné,
ještě letní počasí, takže všichni jsme se
vraceli spokojeni, plni dojmů a nevšedních zážitků.
J. Bartošová

www.starapaka.cz

Mateřská škola na startu nového
školního roku
Po skončení prázdnin široká náruč naší
mateřské školy přivítala opět naše nejmenší. A to jak nově příchozí děti, které
se adaptovaly na nové prostředí velice
brzy, tak i děti, které MŠ důvěrně znají.
Avšak ani o prázdninách jsme nezahálely. Z důvodů stále se zvyšujícího počtu dětí s odlišným mateřským jazykem
(OMJ) došlo k flexibilní úpravě našeho
ŠVP. Nabídly jsme možnost individuálního vzdělávání právě pro tyto děti. Této
možnosti bylo s úspěchem využito. Snahou těchto sezení (dvakrát týdně i během
prázdnin) bylo zkvalitnit komunikaci a
dorozumívání v českém jazyce.
Jako každý rok došlo také k renovaci dalších prostor v MŠ. Tentokrát věnovala
naše paní ředitelka prázdniny plánování
i osobní práci pravě celé chodby Beruškového oddělení. Drobné detaily, které u
dětí rozvinou estetično, jsou ještě ve výrobě. Po mnoha letech se také děti mo-

hou při odpoledním spánku zachumlat
do krásného nového povlečení.
Ačkoliv nás začátek nového školního
roku trápí vysoká nemocnost, nás to
neodradí a plníme naše motto „Šlapeme
poznat svět“. Stihli jsme několikrát vyjet
na kole do přírody i na hřiště, navštívili jsme ZOO, zvládli jsme cestu vlakem,
návštěvu hasičské zbrojnice v Nové Pace,
výšlapy k letadlu i túru okolo letiště.
V neposlední řadě bych také chtěla zmínit i naši báječnou kuchařku paní Lídu
Brožovou s její pomocnicí Danou Ježkovou. Máme obrovské štěstí, že zrovna
tyto dvě dámy předvádí své kuchařské
umění právě v naší MŠ. Paní Brožová
neustále vymýšlí a inovuje recepty jak
ke svačinám, tak i k hlavním chodům a
je neuvěřitelně šikovná. Takže Lído, děkujeme! Držte nám palce, ať se můžeme
společně vídat po celý školní rok bez uzavření, a všem hodně zdraví.
Mgr. Hamáčková Michaela

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA
Organizace školního roku 2021 - 2022

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku,
druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna
2022. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín 		Okres nebo obvod hl. města Prahy
7. 2. - 13. 2. 2022 – Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14. 2. - 20. 2. 2022 – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
21. 2. - 27. 2. 2022 – Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov
nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28. 2. – 6. 3. 2022 – Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7. 3. - 13. 3. 2022 – Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov,
Louny, Karviná
14. 3. - 20. 3. 2022 – Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.
června 2022. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2022. Tento
termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.
Termín zápisu v naší škole bude upřesněn dle vývoje epidemické situace.
Ve Staré Pace dne 1. 9. 2021		
Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Fotografická soutěž pro děti a mládež HOKUS FOKUS (4. ročník)
V sobotu 16. 10. proběhlo v novopackém kině slavnostní vyhlášení 4. ročníku fotografické soutěže HOKUS FOKUS, kterou
pořádá spolek OPEN ART, z.s. Uzávěrka přihlášek byla ve čtvrtek 30. 9. a bylo nám doručeno téměř čtyři sta fotografií od 60
účastníků ve dvou věkových a čtyřech tematických kategoriích!
Vyhodnocení všech snímků šestičlennou
porotou nebylo vůbec jednoduché… Porota se skládá ze zajímavých osobností
našeho regionu, které mají k fotografii
kladný vztah… (Petra Menclová, Jana
Soběslavová, Kristýna Končická, Marek
Erben, Dan Polman a Jakub Müller) Každý je ovšem hodnotí z trochu jiného úhlu
pohledu; jeden hodnotí technické zpracování, druhý další použití pro možné
komerční účely, jiný umělecký dojem…
Proto je už samotné vyhodnocování velkým zážitkem : )
Všechny vybrané fotografie byly i letos
prezentovány na výstavě v sobotu 16. říj-
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na od 12.00 v prostorách před Klenotnicí drahých kamenů v Nové Pace (tímto
děkujeme za spolupráci Městskému muzeu).
Po výstavě následovalo v novopackém
kině komentované vyhlášení výsledků.
Komentovaná prezentace vítězných fotografií je jednou ze stěžejních myšlenek
celé akce; rádi bychom dosáhli vzájemné
interakce mezi účastníky soutěže a porotou, 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

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

i letos zařadili kategorii Staropacko. Zajímalo nás, jak vidí naši obec a krajinu kolem svým objektivem naše děti a mládež.
A nepřestávají nám dělat radost! Někdy
stačí změnit úhel pohledu a místo jindy
všední se může stát zajímavým!
Za podporu děkujeme Obecnímu řadu
ve Staré Pace a firmě FotoŠkoda!
Více informací o soutěži, jména vítězů
v jednotlivých kategoriích a galerii fotografií naleznete na https://roskopov.
open-art.cz/hokus-fokus/
Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

www.starapaka.cz

Hasičská mládež, září 2021

Možná jste si hned na začátku léta všimli
hloučku asi 15 dětí, které se pravidelně,
vždy v úterý o 16. hodině, schází u staropacké hasičské zbrojnice. Jsou to malí
soptíci, kteří s rozvolněním proticovidových opatření, pod novým vedením,
chytili jarní mízu a začali tvrdě pracovat. Někteří z nich oprášili zkušenosti z
minula a ti noví se začali učit, jak získat
vodu na svoji stranu. Všem to jde výborně a už po několika setkáních nám je jasné, že budou skvělý tým.
Vedle těch zkušenějších, spadajících do
kategorie starších žáků, nám do kroužku opět začaly chodit i mladší děti, takže máme dobrý základ do budoucna, až
nám ti starší odrostou. Základní postupy
hasičského sportu děti hravě zvládly, a
tak jsme postoupili do další fáze a tou je
pilování a hledání možností, jak se zlepšit. Každý z tréninků je na dětech znát a
při ohlédnutí se 5 měsíců zpátky musíme
říci, že jsme na jejich zápal a pokrok hrdí.
Před prázdninovou pauzou jsme se s dětmi rozloučili výletem se stanováním, a
protože nás to táhne k vodě, spojili jsme
výpravu s rýžováním českých granátků.
Nikoho z nás nepřekvapilo, že mladí hasiči jsou i zdatní lovci drahokamů. Téměř
každý nějaký ten kamínek ukořistil a ti,
které rýžování nechytlo, skončili, kde jinde než ve vodě. Za trenéry musíme říci,
že jsme si to s dětmi užili a už teď se těšíme na příště. Tímto děkujeme rodině
Hamáčkových za bezplatné zapůjčení zázemí v podobě jejich chalupy a pozemku
ve Žďáře u Staré Paky, kde jsme rozvinuli
stanové tábořiště.
Po prázdninové přestávce jsme očekávali
období soutěží, a tak jsme se s dětmi začali scházet už ke konci srpna. Tréninky
jsme zintenzivněli tak, abychom se připravili na poměření sil s ostatními. Na
požární útok jsme se dobře připravili, ale
co čert nechtěl, soutěž, kde jsme chtěli
zúročit naše úsilí, byla z technických důvodů zrušena. V plánovaném termínu
soutěže jsme tedy dětem nabídli alternativu a společně jsme navštívili oslavy
140 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Pecce. Děti si zde prohlédly
nespočet exemplářů hasičské techniky
současné i historické, zhlédly ukázku vyproštění osoby z havarovaného vozidla
a měly možnost prohlédnout si bohatou
sbírku zbraní, se kterými přijeli zástupci
Policie ČR. Náramně si celé odpoledne
užily.
Přestože se nám nepodařilo zasoutěžit
si v požárním útoku, neházíme flintu do
žita a vrhli jsme se na nácvik disciplín
branného závodu, na který se přihlásí-

HASIČSKÁ MLÁDEŽ
me v říjnu. Čeká nás několik setkání ve
společnosti map, buzoly, uzlů, vzduchovek, topografických značek a základů
první pomoci. V této souvislosti jsme
pro děti připravili dvoudenní víkendové
soustředění. Jelikož se chladný podzim a
zima s vodním sportem příliš nepřátelí,
věnujeme tuto dobu všestrannému znalostnímu a pohybovému rozvoji dětí. V
plánu máme návštěvu planetária, besedy
se zajímavými hosty na témata, která se
hasičské problematiky dotýkají a mezi
tím samozřejmě i sportovní vyžití.
Pokud nebudeme omezeni nějakými
restrikcemi, jako tomu bylo v letošním
roce, rádi bychom příští soutěžní sezónu
přesvědčili okolí, že staropačtí mladí hasiči jsou obávanými soupeři. K tréninku
nám poslouží i nová kladina, kterou se
nám díky dotaci Královéhradeckého kraje spolu s nemalým finančním přispěním
obce Stará Paka podařilo získat. Za podporu požárního sportu děkujeme
Na závěr bychom rádi poděkovali staropackým dobrovolným hasičům, kteří se
na rozjezdu kroužku podíleli a během
každého tréninku nám poskytují nejen
technickou pomoc, ale, je-li to potřeba,
i cenné rady. „Díky kluci, bez Vás by to
nešlo!“ V neposlední řadě děkujeme i
Vám, rodičům a všem, kteří v naší práci
vidíte smysl. Jsme vděčni za Vaši podporu. Užívejte si podzimní slunečné dny a
zachovejte nám přízeň.

Hasičská mládež, říjen 2021

A je tu podzim! Po zrušených zářijových
závodech v požárním útoku nám to nedalo a s dětmi jsme koumali, jak se přeci
jen dostat k vodě. Jelikož přání je otcem
myšlenky, přišel nápad! Co takhle vyzvat
chrabré hasiče ze staropackého okrsku?
Závod, tedy spíše společný trénink, se
měl odehrát v sobotu 25. září na zádušské louce ve Staré Pace. Týden před touto, pro nás velkou, událostí, jsme si dali
dvoudenní soustředění, abychom natrénovali na říjnový „braňák“ a pak už jsme
jeli „šusem“.

V den „D“ na nás kromě fajnového počasí čekalo rychle vybudované zázemí v
podobě stanu, občerstvení a hlavně závodní dráhy, jejíž přípravu si vzal na starosti zasloužilý člen SDH, zkušený hasič
Karel Rail. Ten byl také hlavní arbitr našeho klání. Jako první startovali mladší
žáci a hned svým výkonem v čase 27 vteřin nasadili laťku pořádně vysoko. Starším žákům se bohužel nepodařilo spojit
savice, ale což! Voda do proudnic dorazila a terče v podobě plechovek šly dolů.
Čas nebyl špatný, ale mladší měli navrch.
Zbýval útok družstva chlapů. Bojovali
statečně, ale stejně jako starší žáci v klíčovém okamžiku nespojili savice. Není
se čemu divit. Trénink se závodem byl
pro všechny výzva a v takový okamžik si
tréma a snaha být co nejrychlejší vybraly svoji daň. Rodiče i ostatní byli skvělí
diváci a jsme přesvědčeni, že si to všichni, včetně nás, náramně užili. Děkujeme
všem, kteří se na organizaci, a hlavně
závodění podíleli. Po dlouhé přestávce
jsme takovouto zkušenost potřebovali.
V neděli 10. 10. jsme odjeli na branný
závod do obce Brada-Rybníček. Skvěle připravený „braňák“ se opět trefil do
príma počasí. Ze Staré Paky vyjela dvě
pětičlenná družstva – vlastně hlídky,
a to jak mladší, tak i starší žáci. Přihlášeno bylo 30 hlídek v každé kategorii, a
tak bylo o konkurenci postaráno. Nemá
cenu chodit okolo horké kaše. Dopadli
jsme lépe, než jsme po dlouhé vynucené
přestávce předpokládali. Mladší se umístili na skvělém 16. místě a starší na pěkném 21. S dětmi jsme si opět užili krásný
den a přivezli si spoustu nových zážitků.
Naše další tréninky se s příchodem
chladnějšího počasí přestěhují do tělocvičny v budově základní školy, kde budeme každé úterý od 15.30 do 17.00 dřít
a pilovat na další sezónu.
Kdyby měl někdo z kluků, který by startoval za starší žáky, chuť přidat se k nám,
dveře jsou otevřené. S námi se nudit nebudeš!
Trenéři Martin, Pavla a Pepa.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Z činnosti LMK Nová Paka.

V našem klubu je organizováno 33 členů, z toho 13 soutěžně létá s modely, které si sami stavíme, a to v kategoriích F5J,
RCEV, F5B a F3K.
LMK Nová Paka pořádá celostátní soutěže kategorií F5J a RCEV. F5J jsou modely
mezinárodní kategorie s rozpětím křídel
okolo 3,6 m, RCEV jsou menší modely o rozpětí křídel do 2,5 m. Jedná se o
kluzáky poháněné elektromotorem. Při
soutěžní úloze se boduje délka letu, která
trvá max. 10 minut, dále výška, ve které
pilot vypne motor a přesnost přistání.
Tak jako u jiných zájmových činností i tu
naši ovlivnila jarní koronavirová situace.

Běžně první soutěž pořádáme začátkem
dubna, v letošním roce kvůli pandemii
to bylo až v půli června. Uspořádali jsme
jednu soutěž v kategorii F5J a dvě v kategorii RCEV, z toho jedno bylo dvoudenní
mistrovství České republiky.
MČR se zúčastnilo 37 soutěžících za
nádherného počasí o prvním víkendu v
září. Organizace MČR byla velice kladně
hodnocena jak představiteli Svazu modelářů ČR, tak i samotnými soutěžícími.
Slavnostního ukončení a předání cen se
zúčastnil starosta obce Stará Paka p. Jan
Herber.
Koncem června a v půli prázdnin jsme

uspořádali modelářské celovíkendové
soustředění pro všechny postižené modelářskou činností. Při těchto akcích si
létáme jen tak pro radost, dolaďujeme
modely a trénujeme soutěžní disciplíny.
Nikdy u toho nechybí roztopený gril a
naražený soudek.
I na těchto akcích, které se konají na letišti Stará Paka - Brdo, jsme měli vždy
krásné počasí.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Stará Paka za podporu a majiteli letiště p.
Ptáčkovi za poskytnutí zázemí a letištní
plochy.

Beseda s Františkem Doubkem

Poslední zářijový den se v tělocvičně školy konala beseda s úspěšným staropackým sportovcem Františkem Doubkem, který
se stal ve své kategorii mistrem světa v desetiboji.
Otázky Fandovi pokládal nejen pan učitel Ladislav Harčarik, ale především děti.
A tak jsme se dozvěděli, která disciplína je jeho nejoblíbenější a kterou v lásce zrovna nemá. Vzpomínal na svoje sportovní
začátky, tréninky na atletickém stadionu a samozřejmě se s námi podělil
o zážitky z mistrovství světa.
Děti ale zajímaly i obyčejné věci, jako
například Fandovo oblíbené jídlo,
zda hraje počítačové hry, které filmy
rád sleduje.
Na konci besedy byl Fanda v obležení
dětí, kterým věnoval svoji fotografii s
podpisem.
Františkovi děkujeme za hezké povídání a přejeme mnoho sportovních
úspěchů.
Mgr. Jitka Jírová
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FRANTIŠEK DOUBEK – JUNIORSKÝ MISTR SVĚTA
V DESETIBOJI!
S velkým očekáváním jsme mnozí sledovali mistrovství světa juniorů v Nairobi.
A jak to dopadlo? Přečtěte si článek, který vyšel v idnes.cz. Ten totiž přesně vystihuje atmosféru závodu.
Ani desetibojařští velmistři Tomáš Dvořák a Roman Šebrle v juniorech neoslňovali takovými výkony jako František
Doubek. Čerstvý světový šampion do
dvaceti let si v Nairobi přivlastnil titul výkonem 8 169 bodů, čímž se mezi vrstevníky zařadil na čtvrté místo historických
tabulek. „A toho si cením ještě víc než zlaté medaile,“ povídá 19letý Doubek.
O propastný rozdíl předstihl i slavné
krajany. Dvořák, trojnásobný mistr světa
mezi dospělými, v jeho věku zvládl 7 748
bodů, olympijský šampion Šebrle zaznamenal ještě o 600 bodů méně.
„Roman Šebrle mi po závodě gratuloval,
toho si moc vážím,“ prozradil Doubek.
„Je skvělé, když mě srovnávají s takovými
jmény. Je pro mě čest, že můžu reprezentovat Česko v desetiboji, ve kterém máme
takovou tradici.“
Mladý závodník z Jablonce nad Nisou
se rázně přihlásil o to, aby se stal jejím
úspěšným pokračovatelem. V seniorské
kategorii se sice bude muset sžít s těžším
náčiním či vyššími překážkami, nové výzvy ale vyhlíží odhodlaně.
„Myslím, že se s tím srovnám v pohodě

a do dvou let to pro mě nebude rozdíl. Pak
budu házet a vrhat stejně jako v juniorské
kategorii.“
Jak umí být přechod mezi dospělé svízelný, ukazuje případ Jiřího Sýkory, taktéž
juniorského světového šampiona. Vítěz
z Eugene 2014 se skoku dosud plně nepřizpůsobil, na nedávných olympijských
hrách v Tokiu obsadil 17. pozici.
Lákají jej americké univerzity
Také proto Doubek pečlivě rozmýšlí, jakou cestou se vydá. Kvůli možným lepším podmínkám zvažuje i studium na
univerzitě ve Spojených státech.
„Teď ještě nedokážu říct, co je pro mě
priorita,“ přemítá nadějný desetibojař.
„V září půjdu teprve do čtvrťáku, ale některé univerzity už se ozvaly. Na rozhodování mám půl roku.“
Za nabídky vděčí tomu, že mezi vrstevníky vyniká nejen bodovým ziskem, ale
i osvalenou postavou. Na pažích se mu
rýsují mohutné bicepsy, které spíše než
častým pobytem v posilovně získal geneticky od otce kulturisty.
Pod vedením trenéra Miroslava Ruckého, bývalého desetibojaře, se mu daří
tyto předpoklady využívat i do rychlosti
a techniky. „Bez rychlosti by to nešlo, ta
je v desetiboji nejdůležitější,“ přikyvuje
Doubek.

Královská disciplína

S atletikou začínal v Nové Pace a zběhl
k ní od fotbalu, z něhož jej vyřadilo bola-

vé zranění, kvůli kterému nemohl kopat
do míče. Nejprve zamýšlel jen házet oštěpem, až setkání s Ruckým v Jilemnici,
kde navštěvoval gymnázium, jej zviklalo.
„Všestrannost mi začala jít,“ vzpomíná
Doubek. „Jsem za to rád, protože desetiboj je královská disciplína.“
Přesto v sobě nezapře, že začínal s oštěpem. Právě v této disciplíně rozhodl
o svém triumfu na šampionátu v Nairobi. Do té doby vedoucímu Belgičanovi
Hauttekeeteovi v něm nadělil bezmála 13
metrů a sesadil jej z první pozice.
„Hodil jsem 64 metrů a vylepšil si osobák
o dva metry. Takže vím, že příští rok klidně můžu dát 70.“
Což bude potřebovat k tomu, aby legendární krajany předstihl i v seniorské kategorii. „Český rekord Romana Šebrleho
9 026 je neskutečný, ale udělám všechno
pro to, abych se mu co nejvíc přiblížil.“
Autor: Stanislav Kučera

S velkou slávou se František Doubek vrátil domů, do Staré Paky. A
dostalo se mu ocenění i od obce.
Při příležitosti fotbalového zápasu byl František odměněn pamětní medailí obce Stará Paka,
kterou obdržel od starosty obce
Jana Herbery, a také příspěvkem
10 000,- Kč jako poděkováním za
reprezentaci obce.
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sport
STAROPACKÝ FOTBAL PO PŮL ROCE V KRAJI
Před půl rokem jsem psal, jak staropacký
fotbal se chystá po dlouhé koronavirové
přestávce na novou sezónu, jak byla vybudováno zastřešení se stánkem na občerstvení a jak jsme připraveni na nový
ročník 2021/2022.
Komu není trochu cizí sport, ať aktivní,
nebo pasivní, musel zaregistrovat, že o
sobotách nebo nedělích se ve Staré Pace
něco děje. Historicky podruhé se probojovalo fotbalové mužstvo Staré Paky
do krajských soutěží v kopané. Bohužel
oslavy nebyly, nezažili jsme ten pocit,
který zažili hráči před třinácti lety. Tehdy posledním hvizdem rozhodčího mohl
vypuknout gejzír radosti, že se to poprvé podařilo. Pamatuji si to i já. Dnešní
mužstvo fotbalistů Staré Paky toto zažít
nemohlo, jelikož přišlo rozhodnutí Krajského fotbalového svazu, že díky odstoupení mužstva z vyšší soutěže a s přihlédnutím k výsledkům z okresního přeboru
můžeme postoupit. A tak původní hráči
Vojta Pospíšil, Honza Bil, Olda Mercl,
Luboš Červinka, Vojta Kazda, Jirka Jerie, brankáři Broňa Musil a Jirka Zlatník
včetně trenéra Honzy Drusana si mohli
tyto chvíle prvního postupu připomenout. Do mužstva v průběhu několika
málo minulých let přibyli i noví hráči
Dan Wojcik a Kuba Taneček jako vyhlášení střelci vyšších soutěží, bráškové
Luňákovi, nezbedové, ale fotbalisté, opora zadních řad Pavel Huráň a nestárnoucí legenda celého packého fotbalu a okolí
René Čokin. Ještě před sezónou přišli
naši benjamínci z Pecky, bráškové Vrbatové a Pavel Novák, služebně nejmladší
v mužstvu, ale budoucí nástupci za ty
starší harcovníky. A doufám, že vydrží,

jelikož mužstvo Staré Paky potřebuje
mladou krev.
A tak tato skvadra vyšla na konci července do bojů, ne bez zkušeností z vyšších
soutěží, ale pro poznání nových mužstev
a srovnání, zda to, co stačilo v okresním
přeboru, bude stačit v nových podmínkách.
A tak vše začalo doma se Železnicí, tradiční soupeř z OP (okresní přebor) se
staropackým ostříleným koučem. Obavy
nahradila radost z přesvědčivého vítězství 4 : 2. Los nám svedl hned za týden,
opět k nám domů mužstvo Žacléře, poměrně stálého člena této soutěže. Přesvědčivě jsme jej porazili šestibodovým
rozdílem. To vše nám vlilo do žil ještě
větší odhodlání do derby v Nové Pace.
O pouti, za krásného počasí se v Jírových
sadech strhlo velké derby. Historicky ve
stejné výkonnostní úrovni to bylo poprvé opravdové derby, skoro pět set diváků okořenilo tento duel. Spíše boj ve
středu pole, než přelívání gólových šancí
ze strany na stranu, vedl k plichtě a následně vítězství na penalty. Takový vstup
do soutěží si asi nikdo nepředstavoval.
Následovalo další výrazné vítězství nad
Jičínem B výsledkem 4:1 a mužstvo se
pohybuje na špici průběžné tabulky.
Smolné utkání nás čekalo s Kocbeřemi,
bohužel jsme vstřelili dvě branky, do sítě
soupeře i vlastní a pokutový rozstřel nám
přisoudil pouhopouhý jeden bod. To asi
byla předzvěst velké sprchy doma s Úpicí. Velký favorit postupu před sezónou
nám uštědřil lekci ze všeho, a tak doma
2 : 5 bylo pro mužstvo i fanoušky velké
rozčarování. Reputaci jsme si napravili v
Dolní Kalné, i když začátku zápasu jsme

nechtěli věřit (po dvaceti minutách jsme
prohrávali 0 : 2). Do poločasu jsme výsledek otočili na 3 : 2 a konečný výsledek
byl stanoven na 5 : 2. Následovalo Kopidlno, soupeř obávaný, ne zcela oblíbený
po hráčské ani fanouškovské stránce,
jsme opět za velké divácké kulise pobily
velkým rozdílem 5 : 1. Zájezd do Miletína přinesl remízu, velké závěrečné nervy,
ale především zážitek z nádherného gólu
Kuby Tanečka. Po tomto gólu, snad i výsledek 2 : 2 a ztráta dvou bodů, byl pohlazení po duši a výsledek nebyl rozhodující. Ale i tak držíme stále třetí místo
celkově. Kdo by to předvídal před začátkem? …Nejhorší výkony jsou ale teprve
před námi. Že 1. B třída to není procházka růžovou zahradou nám připomnělo
doma Vrchlabí B domácí porážkou 2 :
4 a opravdu hrůzou byl zájezd do Skřivan. V jedenácté minutě, kdy se ještě 3
minuty odehrály při odnosu poraněného
hráče a stav byl 0 : 3 pro domácí, to nebyl
horor, ale beznaděj. Výsledek 2 : 6 v náš
neprospěch ale asi poznamenal kabinu
více, než jsme z vnějška předpokládali.
V polovině října jsme na domácím hřišti
v 12. kole vlétli na prvního v pořadí ze
Dvora Králové nad Labem a po výsledku 2 : 0 naši kluci opravdu zažili pěkné
vítězné ovace. A poslední zápas podzimu
v Kobylicích (u Nechanic) naši opravdu,
ale opravdu rozstříleli domácí 9 : 0.
Jak to vše shrnout. Mně jako předsedovi
oddílu, všem fanouškům a vůbec všem,
kteří se jenom zeptají, jak jste hráli, jste
nám udělali kluci opravdu radost. Třetí
místo v průběžném pořadí po podzimní
části nikdo nepředpovídal (do uzávěrky vydání se odehrál ještě zápas prvního jarního předkola, výsledek neznám).
Návštěvnost okolo sto padesáti diváků,
musím podotknout i hojné účasti z Nové
Paky, mi dělá radost. Celková atmosféra
v kabině, na hřišti i v hledišti je opravdový balzám na duši a odměna všem, kteří
mají starosti o to, aby se mohl hrát fotbal
ve Staré Pace.
Vážení hráči a všichni ostatní, kteří nás
chodí podporovat, přeji Vám, překleňte
dobu do jarních kol ve zdraví a těšte se,
až nám naši kluci vyběhnou na ten staropacký krásný pažit a budou nám přinášet
radost z toho fenoménu …z kulatého nesmyslu.
Ing. Jaroslav Bil
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