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Přijato usnesení č. 519/2021:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 18. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.

Přijato usnesení č. 520/2021:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzo-
vou a  ověřovatele zápisu p. Hanu 
Hylmarovou.

Přijato usnesení č. 521/2021:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je návrhovou komisi ve složení: p. Jana 
Dočekalová a p. Jitka Sochorová.

Přijato usnesení č. 522/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s plněním rozpočtu obce Stará Paka 
k 30. 11. 2021 a bere ho na vědomí.

Přijato usnesení č. 523/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 6. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2021.

Přijato usnesení č. 524/2021:
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo návrh rozpočtu obce Stará Paka 
na rok 2022. Zastupitelstvo obce Stará 
Paka schvaluje rozpočet jako schodko-
vý, v příjmech 33 716 469,00 Kč a výda-
jích 46 895 944,00 Kč. Rozdíl ve výši  
10 751 644,00 Kč bude dofinancován 
z  finančních prostředků z  roku 2021. 
Jako závazný ukazatel pro sledování 
plnění rozpočtu stanovuje Zastupitelstvo 
obce Stará Paka dodržení objemu para-
grafů. Změny mezi jednotlivými polož-
kami uvnitř paragrafů, při jejich nepře-
kročení, jsou v kompetenci hlavní účetní 
jako správce rozpočtu.

Přijato usnesení č. 525/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s informacemi předsedů finančního 
a kontrolního výboru o činnosti výborů 
v roce 2021 a bere je na vědomí.

Přijato usnesení č. 526/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s  plánem činnosti obce Stará 
Paka na rok 2022 a následně tento plán 
činnosti obce Stará Paka schvaluje.

Přijato usnesení č. 527/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
aktualizaci směrnic obce Stará Paka tak, 

aby tyto směrnice vyhovovaly platným 
právním předpisům r. 2022.

Přijato usnesení č. 528/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí výroční zprávu Masarykovy 
základní školy, Stará Paka, okres Jičín, za 
školní rok 2020-2021.

Přijato usnesení č . 529/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projedna-
lo a  následně schvaluje návrh rozpočtu 
Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín, IČO: 70890072, na rok 2022 
s výnosy ve výši 2 953 132,00 Kč a nákla-
dy ve výši 2 953 132,00 Kč.

Přijato usnesení č. 530/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo a  následně schvaluje návrh střed-
nědobého výhledu Masarykovy základní 
školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2023 
- 2024.

Přijato usnesení č. 531/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
převod částky 36 621,33 Kč z rezervního 
fondu Masarykovy základní školy, Stará 
Paka, okres Jičín, do fondu investičního. 
Následně Zastupitelstvo obce Stará Paka 
schvaluje použití finančních prostřed-
ků z  investičního fondu Masarykovy 
základní školy, Stará Paka, okres Jičín, ve 
výši 248 050,00 Kč k financování inves-
tičních výdajů.

Přijato usnesení č. 532/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí hodnotící zprávu Mateřské školy, 
Stará Paka, IČO: 75015218, za školní rok 
2020-2021.

Přijato usnesení č. 533/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo a následně schvaluje návrh rozpoč-
tu Mateřské školy, Stará Paka, IČO: 
75015218, na rok 2022 s  výnosy ve 
výši 3 009 146,00 Kč a  náklady ve výši  
3 009 146,00 Kč.

Přijato usnesení č. 534/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projedna-
lo a následně schvaluje návrh střednědo-
bého výhledu Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, na rok 2023 – 2024.

Přijato usnesení č. 535/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

zvýšení nájemného v  bytech v  majetku 
obce Stará Paka dle nájemních smluv 
uzavřených s nájemníky před 1. 1. 2020 
na částku 65,00 Kč za 1 m2 s platností od 
1. 1. 2022. 

Přijato usnesení č. 536/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje pronájem bytu č. 5, Revoluční 183,  
507 91 Stará Paka, p. ….., trvale bytem 
….., na dobu určitou od 1. 1. 2022 do  
30. 4. 2022 za cenu 65 Kč za 1 m2.

Přijato usnesení č. 537/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
výpůjčku pozemku p. č. 141/1, pozemku 
p. č. 141/2, pozemku st. p. č. 41 a na něm 
umístěné stavby č. p. 65 - objekt občan-
ské vybavenosti (části), vše katastrální 
území Ústí u  Staré Paky list vlastnictví 
10001, katastrální úřad pro Králové-
hradecký kraj, pracoviště Jičín, subjektu 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Ústí u  Staré Paky, Ústí 118, Stará Paka, 
IČO: 64812537. Výpůjčka bude uzavře-
na na dobu určitou od 1. 1. 2022 do  
31. 12. 2023.

Přijato usnesení č. 538/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je výpůjčku nebytových prostor - míst-
nosti v  přízemí Obecního úřadu Stará 
Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
(místnost vedle pošty Partner), katas-
trální území Stará Paka, list vlastnictví 
10001, katastrální úřad pro Králové-
hradecký kraj, pracoviště Jičín, subjektu 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Stará Paka, Revoluční 180, Stará Paka, 
IČO: 60118059. Výpůjčka bude uzavře-
na na dobu určitou od 1. 1. 2022 do  
31. 12. 2023.

Přijato usnesení č. 539/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p. č. st. 16/2, druh pozemku zastavě-
ná plocha a  nádvoří, katastrální území 
Karlov u Roškopova, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 540/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozem-
ku p. č. st. 201/6, druh pozemku zasta-
věná plocha a nádvoří, katastrální území 

Výpis z usnesení z 18. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 16. 12. 2021

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka
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Přijato usnesení č. 552/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 19. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.

Přijato usnesení č. 553/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu p. Evu Cimbálovou 
a ověřovatelem zápisu Mgr. Pavla Antoše.

Přijato usnesení č. 554/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je návrhovou komisi ve složení: p. Petr 
Fejfar a p. Hana Hylmarová.

Přijato usnesení č. 555/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 1. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2022.

Přijato usnesení č. 556/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého majetku 
obce Stará Paka na rok 2022.

Přijato usnesení č. 557/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s  plněním rozpočtu sociálního 
fondu obce Stará Paka za rok 2021 
a  schvaluje návrh rozpočtu sociálního 

fondu obce Stará Paka na rok 2022.
Přijato usnesení č. 558/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
poskytnutí účelových dotací z  rozpočtu 
obce Stará Paka na rok 2022 dle schvá-
lených „Pravidel pro poskytování dotací 
z rozpočtu obce Stará Paka“.

Přijato usnesení č. 559-579/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu 
obce Stará Paka na rok 2022 mezi obcí 
Stará Paka a subjektem: 
Český svaz včelařů, z.s., základní organi-

Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 541/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje částí pozem-
ku p. č. 684/1, druh pozemku orná půda, 
o  výměře 1 824 m2, katastrální území 
Ústí u  Staré Paky, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 542/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene a  doho-
du o  umístění stavby zřízení věcného 
břemene č. IZ-12-2001871/VB/3 na 
pozemcích p. č. 195/3 a p. č. 800/2, vše 
katastrální území Roškopov, zapsaných 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhra-
decký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, 
s  korporací ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 
24729035 (v  zastoupení dle platné plné 
moci korporací RYDVAL - ELEKTRO 
s.r.o., IČO: 25298194), za jednorázo-
vou úhradu ve výši 2 000,00 Kč s  tím, 
že veškeré náklady spojené s  vyhotove-
ním smlouvy, geometrickým plánem 
a poplatků spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035.

Přijato usnesení č. 543/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhla-
sí s  umístěním vodovodní přípojky 
k  nemovitosti č. p. 298, Stará Paka, na 

pozemek p. č. 881/42, katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, za předpokladu uzavře-
ní příslušné smlouvy o  zřízení věcného 
břemene a  umístění stavby, za jednorá-
zovou úhradu 1 000 Kč, a za předpokla-
du, že p. ….., bytem ….., uhradí veškeré 
související náklady se zřízením uvedené-
ho věcného břemene.

Přijato usnesení č. 544/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
dobudování vodovodního řadu a veřejné 
části vodovodních přípojek u  nemovi-
tostí č. p. 109 - 114 a č. p. 93 Ústí.

Přijato usnesení č. 545/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření kupní smlouvy o  dodání 
komunálního traktoru s  příslušenstvím 
s  korporací AGRICO, s.r.o., Čapko-
va 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČO: 49286838, s  cenovou nabídkou  
1 707 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Přijato usnesení č. 546/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se 
seznámilo s  uzavřením kupní smlou-
vy na dodání 50 ks svítidel veřejného 
osvětlení s  korporací ELIV s.r.o., Brat-
ří Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 28859022 s  cenovou nabídkou  
439 953,94 Kč včetně daně z  přidané 
hodnoty, a bere ji na vědomí.

Přijato usnesení č. 547/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje navýšení ceny za použití strojů při 
zimní údržbě o 30 % a navýšení ceny za 

jeden den pohotovosti na částku 100,00 
Kč dle smluv o zimní údržbě uzavřených 
s korporací AGROCHOV STARÁ PAKA 
a.s., Revoluční 47, 507 91 Stará Paka, a p. 
Leošem Pechem, 
Revoluční 479, 507 91 Stará Paka, IČO: 
05988993.

Přijato usnesení č. 548/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje ceník nájemného za pronájem 
hrobového místa ve veřejných pohřebi-
štích provozovaných obcí Stará Paka od  
1. 1. 2022 (cenu nájmu za hrobové místo 
ve výši 10,00 Kč za 1 m2 / rok a  cenu 
za služby spojené s  nájmem hrobového 
místa ve výši 40,00 Kč za 1 m2 / rok.

Přijato usnesení č. 549/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje poskytnutí finančního příspěvku 
městu Nová Paka, Dukelské náměstí 39,  
509 24 Nová Paka, za přidělení bytu 
v  domě s  pečovatelskou službou Nová 
Paka p. ….., bytem ….., ve výši 15 000,00 Kč.

Přijato usnesení č. 550/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je změnu obsazení v  některých dílčích 
inventarizačních komisích: p. Zdeňku 
Hradeckou a  p. Jana Podzimka v  dílčí 
inventarizační komisi pro Roškopov, 
Karlov a hasiče Roškopov nahradí p. Eva 
Cimbálová a p. Jitka Sochorová.

Přijato usnesení č. 551/2021: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je přijetí nového zaměstnance na plný 
úvazek do pracovního poměru na dobu 
neurčitou s  tříměsíční zkušební dobou 
s  pracovní náplní týkající se údržby 
a úklidu obce Stará Paka.

Výpis z usnesení z 19. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 24. 2. 2022

od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka
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zace N.P., IČO: 70834717, 5 000,00 Kč; 
Senioři ČR, z.s., Regionální orga-
nizace Novopacká, IČO: 75133385,  
10 000,00 Kč; Centrum LIRA, z.ú., IČO: 
28731191, 6 000,00 Kč; LMK Nová Paka, 
modelářský klub p.s., IČO: 60117893,  
11 000,00 Kč;, Sportem proti bari-
érám, z.s. (provozní), IČO: 27031161,  
144 000,00 Kč, Tělovýchovná jednota 
Sokol Ústí u Staré Paky, z.s., IČO: 60117591,  
15 000,00 Kč; SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Ústí u  Staré Paky, IČO: 
64812537, 20 000,00 Kč; Zákl. org. České-
ho zahrádkářského svazu Stará Paka, 
IČO: 60119241, 6 000,00 Kč; Život bez 
bariér, z.ú., IČO: 26652561, 5 000,00 Kč; 
Sportem proti bariérám, z.s. (investice), 
IČO: 27031161, 73 000,00 Kč; Novopac-
ký parostrojní spolek, IČO: 06803610,  
10 000,00 Kč; SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Brdo, IČO: 60118954,  
11 000,00 Kč; TJ SOKOL Stará Paka z.s., 
IČO: 44477554, 380 000,00 Kč; Český 
kynologický svaz ZKO Stará Paka -304, 
IČO: 60117389, 19 000,00 Kč; OPEN 
ART, z.s., IČO: 64814432, 89 000,00 Kč; 
AVZO ČR ROŠKOPOV, IČO: 75106698, 
28 000,00 Kč; Tělovýchovná jednota 
Sokol Roškopov, z.s., IČO: 65197852,  
44 000,00 Kč; Klub biatlonu Roško-
pov, p.s., IČO: 64815528, 22 000,00 Kč;  
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Stará Paka, IČO: 60118059, 52 000,00 
Kč; SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Roškopov, IČO: 60118938, 4 000,00 
Kč; SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Roškopov, IČO: 60118938, 13 000,00 Kč. 

Přijato usnesení č. 580/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
účetní závěrku k 31. 12. 2021 Masaryko-
vy základní školy Stará Paka, okres Jičín, 
IČO: 70890072.

Přijato usnesení č. 581/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje výsledek hospodaření Masarykovy 
základní školy Stará Paka, okres Jičín za 
rok 2020 ve výši 173 908,54 Kč a souhla-
sí s  vypořádáním tohoto hospodářské-
ho výsledku převedením do rezervního 
fondu Masarykovy základní školy, Stará 
Paka, okres Jičín.

Přijato usnesení č. 582/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
odpisový plán pro rok 2022 Masarykovy 
základní školy Stará Paka, okres Jičín, 
IČO: 70890072.

Přijato usnesení č. 583/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je zvýšení neinvestičního příspěvku pro 

rok 2022 o částku 53 852,00 Kč z důvodu 
úpravy odpisového plánu na rok 2022 - 
technického zhodnocení budovy základ-
ní školy.
Přijato usnesení č. 584/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
účetní závěrku k  31. 12. 2021 Mateřské 
školy, Stará Paka, IČO: 75015218.

Přijato usnesení č. 585/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje výsledek hospodaření Mateřské 
školy, Stará Paka, za rok 2021 ve výši 
109 472,94 Kč s  tím, že částka ve výši  
89 472,94 Kč bude převedena do rezerv-
ního fondu a částka ve výši 20 000,00 Kč 
bude převedena do fondu odměn.

Přijato usnesení č. 586/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je odpisový plán pro rok 2022 Mateřské 
školy, Stará Paka, IČO: 75015218.

Přijato usnesení č. 587/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje žádost Mateřské školy, Stará Paka, 
o  zvýšení neinvestičního příspěvku pro 
rok 2022 o částku 11 149,00 Kč z důvo-
du úpravy odpisového plánu na rok 2022 
(rekonstrukce vstupní brány).

Přijato usnesení č. 588/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej části pozemků p. č. 1039/90 a p. 
č. 1369/2, oba katastrální území Stará 
Paka, zapsaných na listu vlastnictví č. 
10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, vymezené dle geomet-
rického plánu č. 1280-531/2021 potvr-
zeným Katastrálním úřadem pro Králo-
véhradecký kraj, katastrální pracoviště 
Jičín dne 22. 10. 2021, korporaci Vodo-
hospodářská a obchodní společnost, a.s., 
se sídlem Na Tobolce 428, Jičín, IČO: 
60109149, za částku 11 400,00 Kč.

Přijato usnesení č. 589/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozem-
ku p. č. 691/1, druh pozemku orná půda, 
katastrální území Ústí u  Staré Paky, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální praco-
viště Jičín.

Přijato usnesení č. 590/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo nabídku na odkup spoluvlastnic-
kého podílu ve výši ½ na pozemcích p. 
č. 605/1, druh pozemku lesní pozemek, 

výměra 152 m2, p. č. 605/2, druh pozem-
ku lesní pozemek, výměra 2 398 m2, p. 
č. 609/11, druh pozemku ostatní plocha, 
výměra 559 m2, vše katastrální území 
Brdo, od p. ….., bytem ….. a  schvaluje 
provedení znaleckého posudku k určení 
ceny uvedeného podílu. Po vyhotove-
ní znaleckého posudku bude samotný 
odkup spoluvlastnického podílu projed-
nán na nejbližším veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka. 

Přijato usnesení č. 591/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje pronájem bytu č. 5, Revoluční 183,  
507 91 Stará Paka, p. ….., trvale bytem 
….., na dobu určitou od 1. 5. 2022 do  
31. 12. 2022 za cenu 65 Kč za 1 m2.

Přijato usnesení č. 592/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje prodloužení pronájmu nebytových 
prostor v  nemovitosti Revoluční 183,  
507 91 Stará Paka, vymezených v platném 
dodatku č. 1 stávající nájemní smlouvy 
p. Lence Ottmarové, IČO: 14519470, za 
účelem provozování její podnikatelské 
činnosti, na dobu určitou do 28. 2. 2027 
za měsíční nájemné ve výši 3 000 Kč.

Přijato usnesení č. 593/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka revoku-
je přijaté usnesení č. 549/2021 ze dne  
16. 12. 2021 týkající se poskytnutí finan- 
čního příspěvku městu Nová Paka za 
přidělení bytu v  domě s  pečovatelskou 
službou.

Přijato usnesení č. 594/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o  dílo na vypracová-
ní projektové dokumentace pro staveb-
ní povolení a  provádění stavby (včetně 
zajištění vyjádření dotčených orgánů), I. 
etapy rekonstrukce veřejného osvětlení 
(„Pod Horama“) na částku 310 123,00 
Kč včetně daně z  přidané hodnoty, se 
zhotovitelem Martin Formánek, K Hájku 
1708, Nová Paka, IČO: 07326441.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o  dílo na vypracová-
ní projektové dokumentace pro staveb-
ní povolení a  provádění stavby (včetně 
zajištění vyjádření dotčených orgánů), 
II. etapy rekonstrukce veřejného osvět-
lení („Revoluční“) na částku 381 392,00 
Kč včetně daně z  přidané hodnoty, se 
zhotovitelem Martin Formánek, K Hájku 
1708, Nová Paka, IČO: 07326441.
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Přijato usnesení č. 595/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s  uzavřenou smlouvou o  dílo na 
vypracování studie přestavby budovy 
Obecního úřadu se zhotovitelem Ing. 
arch. Martin Doubek, Opolského 1936, 
Nová Paka, IČO: 73790885, na částku 
226 000,00 Kč bez daně z přidané hodno-
ty, a bere tuto smlouvu na vědomí.

Přijato usnesení č. 596/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka odvolá-
vá p. Josefa Dlabolu z  pozice určeného 
zastupitele, který spolupracuje s pořizo-
vatelem na změně č. 1 Územního plánu 
Stará Paka.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je jako určeného zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem na Změně 
č. 1 Územního plánu Stará Paka, p. Jana 
Herbera.

Přijato usnesení č. 597/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo žádost o  zákaz zábavní pyrotech-
niky v  místní části Karlov a  vzalo ji na 

vědomí. K  rozhodnutí Zastupitelstva 
obce Stará Paka v dané věci je třeba shro-
máždit další relevantní informace (např. 
zákonné předpisy, množství občanů, 
kteří žádost podporují apod.).

Přijato usnesení č. 598/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka dele-
guje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2. 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v  platném znění, paní 
Hanu Hylmarovou (v případě její nepří-
tomnosti jako náhradníka p. Josefa 
Dlabolu) jako zástupce obce Stará Paka 
na 29. řádnou valnou hromadu společ-
nosti Vodohospodářská a  obchodní 
společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 
Jičín, IČO: 60109149, jakož i na všechny 
případné další mimořádné nebo náhrad-
ní valné hromady Vodohospodářské 
a  obchodní společnosti, a.s. konané do 
31. 12. 2022 a  pověřuje ji (ho) účastí, 
zastupováním a  hlasováním na těchto 
valných hromadách. 

Přijato usnesení č. 599/2022: 
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. IE-12-2008385/1 na pozemcích p. 
č.: 94/3, 2/1, 2/6, 1367/1, 1523, 5/5, 5/6, 
st. 186, 1369/2, 95, 94/2, st. 450/3, 7/1, 
st. 450/2, 82/1, 1392/3, 972/13, 71/1, 
1403/2, 72/2, 72/4, 53, 953/4, 1391/16, 
52/1, 52/10, 52/11, 593/1, 592/1, 1408/1, 
1403/1, katastrální území Stará Paka, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální praco-
viště Jičín, s  korporací ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO: 24729035, za jednorázovou 
úhradu ve výši 60 200,00 Kč s  tím, že 
veškeré náklady spojené s  vyhotove-
ním smlouvy, geometrickým plánem 
a poplatků spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035.

Přijato usnesení č. 600/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje pozemků 
p. č. 80/3 a p. č. 80/4, oba druh pozem-
ku trvalý travní porost, oba katastrální 
území Ústí u  Staré Paky, zapsaných na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Kata-
strálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Na základě častých dotazů a  stížností 
ohledně stavu silnice II/284 obec Stará 
Paka požádala Krajský úřad Králové-
hradeckého kraje o  sdělení konkrétních 
informací o plánované rekonstrukci této 
komunikace (vlastníkem komunikace je 
Královéhradecký kraj). Níže je uvede-
no vyjádření, které zaslala organizace 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.:

Projektová dokumentace pro vydání 
společného povolení pro akci „II/284 hr. 
okr. JC/SM – Stará Paka“ se stále ještě 
zpracovává. V  současné době požádal 
projektant o prodloužení lhůty na předá-
ní PD z důvodu provedení kamerového 
průzkumu kanalizace.

Jedná se rekonstrukci silnice II/284 
v celkové délce 7,027 km. Začátek rekon-
strukce silnice začíná na hranici okresů 
Jičín a  Semily (hranice Královéhradec-
kého a  Libereckého kraje) v  provozním 
staničení km 11,933 a  končí v  místě 
napojení na projektovanou akci „II/284 
Nová Paka – Lomnická ulice“ v provoz-
ním staničení km 18,960. V  trase se 
nachází příčné a  podélné propustky, 
které budou nahrazeny novými. V rámci 
stavby budou řešeny mostní objekty ev. 

č. 284-012, 284-015, 284-023. V trase se 
nachází ve velké četnosti opěrné a zárub-
ní zdi, které budou částečně opraveny. 
Součástí stavby bude zpevnění krajnic, 
reprofilace příkopů, vodorovné doprav-
ní značení, směrové sloupky, výměna 
dopravního značení, výměna a doplnění 
bezpečnostního příslušenství a  odvod-
ňovacího zařízení.

Dle provedené diagnostiky je trasa 
rozdělena do 3 úseků dle způsobu rekon-
strukce, rozděleno je dle staničení na 
úseky km 11,933 – km 13,982 (začátek 
úseku – kř. s  II/283), km 13,982 – km 
16,775 (kř. s  II/283 – začátek zástavby 
obce Stará Paka), km 16,775 – km 18,960 
(začátek zástavby obce Stará Paka – 
konec úseku). V části ve Staré Pace bude 
provedena rekonstrukce dešťové kana-
lizace. Stávající je zcela zanesená, proto 
v  rámci projektu probíhá její pročištění 
a  kamerový průzkum (toto komplikuje 
přípravu). Na stavbu kraje navazuje také 
rekonstrukce chodníků. Dle zjištění není 
plynovod uložen dle normy, proto probí-
há jednání se společností Gasnet ohled-
ně zajištění projektu a realizace přeložek, 
což také komplikuje přípravu.

V  letošním roce plánuje Královéhra-

decký kraj zahájit stavební práce na akci 
„II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“. 
Tato stavba bude probíhat v  etapách až 
do roku 2024. Teprve po jejím dokonče-
ní bude možné zahájit stavební práce na 
zbylém úseku této komunikace po hrani-
ci okr. JC/SM.

V případě hladkého průběhu bez dalších 
problémů v  rámci nejen majetkoprávní 
přípravy (trvalé zábory + věcné břeme-
no) a zajištění financování by bylo možné 
v  roce 2024 zahájit stavbu v  úseku km 
11,933 – 13,090 (extravilán mezi hrani-
cí okresu a  obcí Ústí), kde bude rekon-
strukce provedena recyklací za studena, 
sanací krajů vozovky a pokládkou dvou 
asfaltobetonových vrstev, na úseku se 
nachází také most ev. č. 284-012, který 
bude zcela rekonstruován.

Jelikož se jedná se o  nákladnou stav-
bu v  předpokládané hodnotě přes 150 
mil. Kč, která nebude jednoduchá ani 
na realizaci, je zde předpoklad jejího 
rozdělení na 2, případně 3 etapy, což by 
znamenalo, při předpokladu zahájení 
stavby v roce 2024, její dokončení v roce 
2025 nebo až v roce 2026.

Informace k rekonstrukci silnice II/284
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stavební práce, opravy
- zrealizována akce „Doplnění veřejného 

osvětlení v  ulici Hartlova“ (zhotovitel 
Nezbeda Pavel)

- probíhá realizace akce „Stará Paka - 
chodník podél silnice II/284“ - část 
od viaduktu po odbočku na Karlov 
(zhotovitel NADOZ, s.r.o.)

- probíhá realizace akce „Regenera-
ce centra obce Stará Paka, II. etapa“ 
(prostor před knihovnou, zhotovitel 
NADOZ, s.r.o.)

- zrealizována přeložka sítí CETIN a.s. 
(knihovna)

- zrealizována veřejná zakázka malé-
ho rozsahu akce „Dodávka svítidel 
veřejného osvětlení“, uzavřena kupní 
smlouva s  dodavatelem (ELIV, s.r.o.), 
svítidla dodána, již probíhá instalace

- uzavřena smlouva o  dílo akce „Stará 
Paka - autobusové zastávky Karlov“ 
(vybraný zhotovitel SETTER, a.s.), 
zahájení realizace na jaře r. 2022 

- vydáno rozhodnutí stavebního úřadu 
ke změně užívání nemovitosti č. p. 9, 
Krsmol, uzavřena smlouva o  dílo na 
vypracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby, proběhlo několik 
jednání ohledně financování projek-
tu a  získání dotace (dotační kancelář, 
zástupci Krajského úřadu KvH kraje 
atd.)

-  zrealizována oprava komunikací: 
účelové komunikace č. 011UK – západ-
ní část, č. 012UK – východní část, č. 
011UK - východní část (zhotovitel 
Kobr Karel)

- provedena další úprava povrchu „depo-

nie“ na pozemku 44/1, k. ú. Stará Paka
- vyřešena havárie kotle v  bytě MŠ - 

výměna za nový (dodavatel Truneček 
Luboš)

- provedena výměna hlavního rozvaděče 
na budově Obecního úřadu Stará Paka 
(zhotovitel EUROP-ELEKTRIK, v.o.s.)

- obdrženy protokoly z hlavní prohlídky 
mostních objektů a propustků (celkem 
43 objektů, zhotovitel Kašpar Jaroslav, 
DiS), bude využito při plánovaní oprav

- provedena oprava lokálního výstraž-
ného systému a  svítidla veřejného 
osvětlení (Brdo) po havárii nákladního 
automobilu

- provedena oprava a servis kompostéru 
umístěného v budově ZŠ

- proveden pravidelný servis a posouze-
ní funkční způsobilosti měřicích systé-
mů provozovaných v  rámci lokální 
ochrany před povodněmi (KOCMAN 
envimonitoring s.r.o.)

- uskutečněna schůzka k  projektové 
dokumentaci veřejného prostranství 
před ZŠ 

- proběhlo jednání ohledně rekon-
strukce Obecního úřadu (architekti), 
uzavřena smlouva o  dílo na vypraco-
vání studie rekonstrukce (Ing. arch. 
Martin Doubek)

- proběhlo jednání (Ing. Bálík Igor) 
ohledně opravy mostku Roškopov

- uskutečněno několik jednání ohledně 
změny č. 1 územního plánu (architekt, 
zástupci MěÚ NP, odboru územního 
plánování, žadatelé, občané)

- jednání ohledně studie kanalizace 
Roškopov, Ústí (projektanti, VOS, a.s., 
dotační agentura atd.)

- probíhá příprava na dobudování vodo-
vodního řadu Ústí

- jednání ohledně řízení části veřejného 
osvětlení (zástupci ENIKA CZ, s.r.o.)

-  předání staveniště „zastávky Karlov“, 
zahájení prací

- uskutečněna schůzka k  projektové 
dokumentaci veřejného prostranství 
před ZŠ

- provedena další úprava plochy pozem-
ku p. č. 44/1 (u železničního viaduktu, 
Kobr Karel)

- svépomocí (pracovníkem obce) prove-
dena kompletní výměna svítidel veřej-
ného osvětlení Karlov, v řešení ovládá-
ní a provoz 

- zabezpečena oprava účelové komuni-
kace č. 013UK na pozemku p. č. 1378, 
k. ú. Stará Paka v  úseku od křížení 
s místní komunikací III. třídy č. 010C 
po železniční podjezd po lokální 
záplavě 

- řešení následků silného větru a  deště 
z noci dne 17. - 18. 2. 2022 (spadlé stro-
my, lokální záplavy, poškození cest), 
odstranění pracovníky údržby obce, 
součinnost dobrovolných hasičů

- objednání monitoringu kanalizace 
Roškopov, p. č. 816/1 k. ú. Roškopov 
(EKOLSERVIS s.r.o.)

- řešena záruční oprava Obecního sálu 
(opětovné srážení vody ve stropním 
podhledu) 

- řešena výzva ČEZ Distribuce, a.s. - 
splnění podmínek připojení Krsmol 
č. p. 9, zaslána žádost o  prodloužení 
termínu

hospodaření s  movitým i  nemovi-
tým majetkem obce (nákupy, prodeje, 
nájmy atd.)
- dokončen proces nepeněžního vkla-

du obce do VOS, a.s., zbývá prodej 
pozemku u ATS

- provedena aktualizace pojistné smlou-
vy obce Stará Paka (majetek, odpověd-
nost atd.)

- uzavřena kupní smlouva na pozem-
ky pro plánované poldry (p. Liška, Za 
Kanálem), dokončen převod pozemků

- podána žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu na stavební úřad - veřejné 
osvětlení Hartlova ulice, Stará Paka

- podán dotaz na možnost převodu 
komunikace v ul. Nádražní, Stará Paka 
(příjezdové cesty k nádraží) do majet-
ku obce

- zaslán dopis nájemníkům o  uzavření 
dohody o výši nájmu od 1. 1. 2022 

- vytvořen podklad (návrh) na rozděle-
ní pozemku p. č. 833, k. ú. Roškopov 
pro majetkoprávní vypořádání opravy 
mostku přes řeku Olešku - návrh zaslán 
na Povodí Labe, státní podnik

- vytvořen podklad (geometrické zamě-
ření) k  jednání na směnu pozemků 
(Roškopov), řeší se termín schůzky 
s vlastníky

- vytvořen podklad (geometrické zamě-
ření) k  jednání o  získání pozemků - 
přístupu ke kulturnímu domu Ústí

- obdržena nabídka na zpracová-
ní projektové dokumentace řešení 8 
oboustranných zastávek pro společné 
řízení, stavební povolení a  pro prove-
dení stavby, včetně výkazů výměr  
a  položkového rozpočtu (nutno řešit 
v  souvislosti s  chystanou rekonstrukcí 
silnice II/284), následně vybrán doda-
vatel (DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ 
KANCELÁŘ, s.r.o.)

- jednání o  podpoře sociálních služeb 
v  obci (zástupci Krajského úřadu 

Zpráva vedení obce o činnosti orgánů obce 
od minulého zasedání Zastupitelstva obce
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Královéhradeckého kraje, zástupci 
spolku Sportem proti bariérám)

- proběhla realizace veřejné zakázky 
(komunální traktor s  příslušenstvím), 
otevírání obálek, vyhodnocení nabídek

- provedeny revize podzemních 
a nadzemních hydrantů na území obce 

- proveden servis herních prvků hřišť 
v majetku obce

- provedena kontrola spalinových cest 
objektů v majetku obce (p. Jelínek Petr)

- uskutečněna schůzka s  Ing. arch. 
Martinem Doubkem ohledně územní-
ho plánování, rozvoje obce

-  zakoupeny 4 tuny posypové soli na 
zimní údržbu (dodavatel Cerea, a.s.)

- objednán pronájem vánočního osvětle-
ní na sloupy veřejného osvětlení, zrea-
lizována instalace

- zrealizována výzdoba nového vánoční-
ho stromu obce Stará Paka

- od dodavatele AGRICO a.s. převzat 
nový komunální traktor Zetor Proxi-
ma HS 110 s  příkopovým ramenem 
McConnel PA4745, uzavřeno zákonné 
pojištění, provedena registrace v regis-

tru vozidel
-  zřízen spořící účet k hlavnímu bankov-

nímu účtu obce Stará Paka (výhodné 
podmínky, úroková sazba, flexibilita 
atd.), přesun části prostředků na tento 
účet

- řešení převodu podílu obce na byto-
vém domě č. p. 520, Stará Paka – daru 
Bytovému družstvu Stará Paka, IČO: 
25946561

- pokračování přípravy uzavírání nových 
nájemních smluv na hrobová místa

- zabezpečení aktualizace software 
„Správa pohřebišť“, dohledávání 
chybějící evidence, řešení nedostatků 
(právní posouzení atd.)

- obdrženo oznámení Správy železnic, 
státní organizace, že postoupili žádost 
obce o odkup pozemku p. č. 593/2, k. 
ú. Stará Paka, za odhadní cenu 5 000,00 
Kč k souhlasu vlády ČR 

- objednáno odborné posouzení stavu 

a ošetření některých dřevin v majetku 
obce, následně dle posudku postupo-
váno (kácení, prořezy atd.)

- zjištění a  oslovení všech akcionářů 
korporace VELVETA Varnsdorf, a.s. na 
odkoupení pozemku „park VELVETA“ 

- z došlých odpovědí je zřejmé, že poze-
mek není na prodej

- řešena výzva KÚ Jičín k  odstranění 
nesrovnalosti - zajištění geodetického 
zaměření nemovitostí  a  vyhotove-
ní pasportů staveb (p. Svoboda O., p. 
Pánek T.), zaslána odpověď na výzvu

- zajištění přepisu odběrného místa 
(krizového bytu) z  režimu DPI na 
stálého dodavatele energií (ČEZ ESCO 
a.s.)

- zabezpečení zimní údržby chodníků 
a komunikací

- řešen nevyhovující technický stav 
dopravních zrcadel Ústí a  Stará Paka 
(kasárna), objednána  zrcadla nová, 
provedena instalace 

- řešena nepřehledná dopravní situa-
ce - křižovatky komunikace II/284 
a  místní komunikace č. 196 (odbočka 
kynologické cvičiště, Fjordklub), zadá-
no zpracování projektu na umístění  
dopravního zrcadla 

- objednání monitoringu potrubí Roško-
pov, p. č. 816/1 k. ú. Roškopov (EKOL-
SERVIS s.r.o.)

- řešeno chybné měření hladinoměru 
měřící stanice ČOV Oleška (stupně 
SPA), nové nastavení (KOCMAN envi-
monitoring s.r.o.)

- vznesen dotaz na Krajský úřad Králo-
véhradeckého kraje na přípravu a reali-
zaci rekonstrukce silnice II/284, infor-
mace budou zveřejněny na webu obce, 
případně v Podhoranu

- řešena havárie - spadlý strom z parku 
„Velveta“ (u bytového domu č. p. 430) 

- přetržení vedení nízkého napětí, zata-
rasená silnice II/284 – výjezd jednotky 
JSDH, urgence opravy ČEZ Distribuce, 
a.s. 

-  zakoupena 1 tuna posypové soli na 
zimní údržbu (dodavatel Cerea, a.s.)

- uzavřeny dodatky ke stávajícím nájem-
ním smlouvám (zvýšení nájemného 
v obecních bytech)

- uzavřeny smlouvy o  výpůjčce nebyto-
vých prostor (SDH Stará Paka, SDH 
Ústí)

- uzavřena kupní smlouva, podán návrh 
na vklad (pozemky Karlov, p. Sedláček)

kulturní akce
- 22.10.2021 zorganizována beseda 

„Posezení nad kronikami“ (E. Hradec-
ký, Mgr. Krejčová)

- 19.11.2021 zorganizována beseda 
„Laponskem na lyžích i  pěšky“ (P. 
Bičíková)

- 26.11.2021 zorganizováno rozsvícení 
vánočního stromu ve Staré Pace včet-
ně kulturního programu a občerstvení 
(kvůli nařízeným opatřením kultur-
ní program a  občerstvení zrušeno), 
zabezpečen a zrealizován ohňostroj při 
rozsvícení vánočního stromu (poprvé 
v obci)

-  4.12.2021 zorganizován a  následně 
pro nemoc zrušen adventní koncert 
v  kostele sv. Vavřince (méně známé 
české a moravské vánoční písně a kole-
dy v originálních aranžích pro tři hlasy, 
housle, violoncello a kytaru)

- 4.12.2021 zorganizováno a  následně 
kvůli nařízeným opatřením zrušeno 
vítání občánků

ostatní 
- proveden výběr nového pracovníka 

pro správu a  údržbu obecního majet-
ku (víceúčelového hřiště Stará Paka 
a Obecního sálu (přístavby) Obecního 
úřadu Stará Paka (p. Roman Horák, 
nástup od 1. 11. 2021)

- zajištěna realizace voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky, které se konaly ve dnech 8. 10. 2021 
- 9. 10. 2021

- na základě podané žádosti obdrže-
na dotace „Odborná příprava, zásah, 
vybavení a  opravy JSDH“ ve výši  
8 400,00 Kč 

- obdrženo rozhodnutí KÚ KvH kraje 
o  poskytnutí dotace ve výši 96 590,00 
Kč na účel: „Obnova, zajištění a výcho-
va lesních porostů do 40 let věku“

- na základě podané žádosti obdržena 
dotace na „Zmírnění dopadů kůrovco-
vé kalamity v  nestátních lesích za rok 
2020“ ve výši 131 660,00 Kč (KÚ pro 
KvH kraj)

- 19. 10. 2021 uctění památky zesnulých 
hasičů při výbuchu rodinného domu 
v  Koryčanech, uskutečněn pravidelný 
konzultační den BOZP - plnění dalších 
úkolů

-  poskytnuta součinnost a  technické 
zázemí Katastrálnímu úřadu v  Jičíně 
k projednávání nesrovnalostí 

- provedena kontrola sběrného místa 
(firmou ELEKTROWIN a.s.), vše 
v pořádku

- zorganizována schůzka k  chystané 
rekonstrukci silnice II/284 za účasti 
zástupců KÚ KvH kraje, Správy silnic 
KvH kraje, MěÚ Nová Paka, PČR, 
VOS, a.s., obce (Obecní sál)

- projednány výsledky šetření České 
školní inspekce zn. ČŠIH-551/21-H 
(zřizovatel vs ZŠ Stará Paka), vypra-
cování odpovědi ČŠI včetně žádosti 
o vysvětlení úkonu

- uskutečněna schůzka se školským 
ombudsmanem (zástupci školské rady 
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ZŠ) k  řešení přetrvávajících problémů 
ZŠ

- umístěn nový malý sběrný kontejner 
na žárovky (Ekolamp, J. Brože u garáží)

- objednány a obdrženy stolní kalendáře 
(Janova dílna, Lázeňský mikroregion)

- řešen neuspokojující technický stav 
prostor ordinace praktického lékaře 
(kontrola Hygienické stanice), pláno-
vány opravy

- uskutečněna schůzka ohledně změny č. 
1 Územního plánu obce

- proběhla příprava návrhu rozpočtu 
obce Stará Paka na rok 2022

- proběhlo proškolení oprávněných osob 
provozovatele dětských hřišť k  opra-
vám těchto hřišť

- řešena výzva správce daně k  vyhlášce 
obce Stará Paka Z1/1993 z 26. 11. 1992 
o  stanovení koeficientu - stále platná 
vyhláška, rozpor v sazbách v Zápřičnici 
(1,0 vs 1,4), vypracována  o d p o v ě ď , 
vymezení jednotlivých pozemků

- zpracována odpověď na žádosti 

o  poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb. (žadatelé LitFin SPV 3 
s.r.o., Florec Martin)

- řešena pojistná událost - prasklé vodo-
vodní potrubí v bytě MŠ Stará Paka 

- řešena pojistná událost - prasklé čelní 
sklo na vozidle Multicar M27

- dořešena pojistná událost - zničení 
hlásného místa rozhlasu (LVS) a svíti-
dla veřejného osvětlení, úhrada od 
pojišťovny Generali Česká pojišťovna 
a.s. činila 33 258 Kč

- řešena žádost o náhradu škody - zimní 
údržby chodníku

- zorganizováno školení řidičů - referen-
tů (školitel p. J. Ptáček)

- absolvován webinář na téma „obec 
a kácení dřevin mimo les“ 

- poskytnuta součinnost Policii ČR 
k  trestnému oznámení, které podali 
nejmenovaní občané na neznámého 
pachatele ve věci petice 

- shromážděny veškeré podklady pro 
vytvoření hlášení o odpadech (ISPOP) 

včetně nově s podklady od ZŠ, objed-
náno zpracování, zasláno do systému 
ISPOP

- příprava podkladů pro žádost o dotaci 
z  „Programu rozvoje venkova Králo-
véhradeckého kraje 2022“ na realizaci 
projektu “Regenerace centra obce Stará 
Paka“ (prostranství knihovna)

- uskutečněno otevírání pokladniček 
akce „Tříkrálová sbírka 2022“, dárci 
ze Staré Paky (všech místních částí) 
přispěli rekordní částkou 47 264 Kč 

- zřízení požární hlídky v  místní části 
Krsmol

- projednány další materiály ohledně 
změny č. 1 Územního plánu obce

- zajištění zimní údržby komunikace 
v majetku Českých drah, a.s. - komuni-
kace k nádraží

- provádění výkonu opatrovnictví (p. 
Borosová), zdravotní stav, životní 
potřeby, ubytování, KÚ KvH kraje, 
finance atd. 

Spolek OPEN ART, z.s. připravuje na rok 
2022 kromě tradičních akcí, jimiž jsou 
21. ročník Letních dílen pro děti a mlá-
dež v Roškopově a 5. ročník Fotografické 
soutěže pro děti HOKUS FOKUS, i akce 
nové. Ve spolupráci s etnologem a pub-
licistou Liborem Duškem, autorem knih 
Krkonošští rodáci vzpomínají, a společ-
ností tmrw.film chystáme časosběrný 
dokument o  panu Zdeňkovi Jiřičkovi 
z Vojtěšic, horákovi, který stále žije zapo-
menuté Krkonoše.
Pan Zdeněk Jiřička strávil takřka celý 
život v  rodné chalupě ve Vojtěšicích 
v  Krkonoších a  jejím blízkém okolí. Je 
detailním znalcem svého subregionu 
a  bez nadsázky žije v  symbióze s  kraji-
nou se vším všudy. Vesnička Vojtěšice 
se nachází v západních Krkonoších nad 
levým břehem Jizery, v jaksi pozapome-
nuté části našich hor. Stálých obyvatel 
zde v současnosti žijí necelé dvě desítky. 
Jedním z  nich je Zdeněk Jiřička, pěta-
osmdesátiletý samorost, který svým pro-

jevem, vzhledem, slovníkem a celkovým 
upřímným přístupem k  životu evokuje 
krkonošské rodáky, které známe z  foto-
grafií a  vyprávěnek reflektujících obdo-
bí před první světovou válkou. Životní 
zkušenosti energického humoristy vcel-
ku detailně zachycují peripetie a  osudy 
posledních tradičních hospodářů české 
části Krkonoš. 
Cílem dokumentárního snímku je za-
chytit ve čtyřech ročních obdobích roční 
cyklus hospodáře Jiřičky, který navzdory 
svému vysokému věku neztrácí energii 
a vitalitu k obhospodařování pole a péči 
nejen o domácí zvířata. 
Každá přibližně sedmiminutová kapi-
tola bude rámována současnou činnos-
tí pamětníka v  daném ročním období, 
a zároveň bude obsahovat vzpomínky na 
tradiční hospodaření v období 40. a 50. 
let 20. století doprovozené dobovými fo-
tografiemi.

Film se již začal natáčet a  jeho premié-

ru plánujeme na jaro příštího roku. Na 
jednu z prvních projekcí se mohou těšit 
i naši spoluobčané : )
Více info na https://www.facebook.com/
krkonosskyrodak nebo www.open-art.cz

Libor Dušek (*1983), etnolog, publicista, 
skialpinista a  horolezec z  Krkonoš. Žije 
v Hořejším Vrchlabí. Vystudoval sociál-
ní antropologii na Univerzitě Pardubice 
(2009) a  postgraduální studium etnolo-
gie na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy (2016). Účastní se též horolezeckých 
výprav (vedoucí úspěšné expedice Ski 
Nošak-7 495m., 2016, světový prvosjezd 
štítu Karla Marxe-6 724m., 2018, vedoucí 
skialpové expedice v Bílých Kordillerách, 
(2019). Spolupracuje se spol. Alterna-
tive.NOW na dokumentárních filmech 
(Střípky ze života horolezce, vzpomín-
ka na Míru Šmída, 2018, režie, scénář, 
produkce a  BOYS 1970, 2020, scénář, 
produkce). Jeho klíčový profesní zájem 
spočívá v  oblasti Váchánu, v  severový-
chodním Afghánistánu a jihovýchodním 
Tádžikistánu a též v Krkonoších. Věnuje 
se i  jiným oblastem, kulturám a  konti-
nentům. Je autorem několika odborných 
knih a  studií zaměřených zejména na 
Střední Asii a  Krkonoše, dalších popu-
lárně naučných knih (např. Krkonošští 
rodáci vzpomínají, 1-3 díl) a  přibližně 
dvou set článků týkajících se zejména 
společensko-historických témat Krkonoš 
20. století. Pravidelně publikuje v časopi-
su Krkonoše-Jizerské hory.

Za OPEN ART, z.s. Mgr. Kateřina Krejčová

Časosběrný dokument „Už není toho dechu“
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Vážení přátelé staropacké školy, vážení 
čtenáři, jak již jistě víte, naše škola se 
stala terčem útoku rodičů našich býva-
lých žákyň (sester).
Nejprve na svém blogu 
https://robertcapek.cz/kdyz-ucitelka-si-
kanuje-reditel-zastrasuje-a-inspekce-l-
ze/?fbclid=IwAR0y1h-jQCEYWG6Ve_
jvM7HhMR66Lhq2M6u94cmmN-
kEL1XLLlkjjzhaV8GI 
z podnětu těchto rodičů publicista, škol-
ní psycholog a  příležitostný učitel pan 
Robert Čapek zveřejnil článek „Když 
učitelka šikanuje, ředitel zastrašuje a in-
spekce lže. Následně v deníku Blesk vyšel 
obdobný článek téhož autora 

https://www.blesk.cz/clanek/rad-
ce-z drav i-a-zivotni-st y l-zivotni-
-styl/703543/drama-na-zakladce-sko-
lacku-7-obvinili-z-podvodu-rodina-si-
najala-pismoznalce.html
Vzápětí dne 10. 2. 2022 vyšel ještě 
článek na CNN Prima News „Podvádě-
la žačka druhé třídy? Spor školy s rodiči 
řešil písmoznalec, ředitel mluví o mstě“. 
https://cnn.iprima.cz/skolstvi-v-absur-
distanu-ucitelka-osocila-dite-z-pod-
vodu-ani-inspekce-matce-nepomoh-
la-57187
Jako ředitel školy jsem reagoval jak na 
článek pan Čapka na jeho blogu, tak i na 
uveřejněné články v  Blesku a  na CNN 
Prima News. Tato dvě periodika mi dala 

alespoň malý prostor k vyjádření a obha-
jobě naší školy, pan Čapek mě zahrnul 
pouze invektivami. 
Vzhledem k  tomu, že bylo poškozeno 
dobré jméno školy, neboť celá věc se 
před dvěma lety odehrála zcela jinak, 
nevidíme jinou možnost, jak očistit 
svoji dobrou pověst, než dokumentaci 
k  tomuto případu zveřejnit. Na našich 
webových stránkách 
http://www.zsstarapaka.cz/kauzaH.htm 
si tak můžete přečíst, jak celá kauza 
vznikla včetně protokolů a závěrů vyšet-
ření na úrovni školy i závěru České škol-
ní inspekce. Obrázek si již uděláte sami.
Ve Staré Pace 14. února 2022

Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy

ŠKOLA

Tak už se nám toto v dnešní době tolik 
používané (nebo zneužívané) slovo do-
stalo i do školy... Co si pod pojmem hyb-
ridní výuka představit?
Část dětí, které jsou zrovna v karanténě 
či nemocné, vás z  domu sleduje v  apli-
kaci MS Teams na obrazovce počítače 
a ostatní, kteří byli očkovaní nebo zrov-
na prodělali Covid nebo zrovna nebyli ve 
škole, když některý spolužák onemocněl, 
ti všichni tedy sedí ve třídě s učitelem či 
učitelkou a sledují jeho/její výklad a pra-
cují s ním/ní.
Vypadá to téměř ideálně, ale věřte, není 
to žádná radostná práce. Učitel(ka) 
v  lepším případě pracuje ve třídě velmi 
podobným způsobem jako obvykle, to je 
možné v učebnách, kde je na tabuli při-
pevněna kamera a žáci tak z domu mů-
žou sledovat, co se ve třídě děje. Jak to 
ale bude s tím, co je napsáno na tabuli? 
To samozřejmě nevidí. Pro vyučující je 
to tedy dvojí práce – dopředu si připravit 
a nasdílet materiály prostřednictvím MS 
Teams i žákům domů. V tom horším pří-
padě vyučující sedí ve třídě před počíta-
čem a jeho prostřednictvím komunikuje 
s těmi doma, zároveň ale musí zvládnout 
vyučování, ale i kázeň dětí ve třídě. Tedy 
opět dvojí práce – to, co sdílí dětem 
domů, buď promítá ve třídě na interak-
tivní tabuli, nebo jim to napíše na školní 
tabuli. Celkem to vypadá ideálně, ovšem 
velmi záleží na tom, kolik dětí sedí ve tří-
dě, pokud jsou tam dva či pět, je to ještě 
dobré, ovšem zvládnout polovinu kolek-
tivu doma a polovinu ve třídě už není tak 
jednoduché. Jakmile totiž není absolutní 
klid, ty z domu neslyšíte. A věřte tomu, 

že je těžké udržet ve třídě absolutní klid, 
pokud se jim nevěnujete naplno. No a to 
prostě nemůžete, protože zároveň sledu-
jete ty, kteří sedí doma. A  co dělají tito 
žáci? Někteří se snaží pracovat, co jim 
síly stačí, někteří však mají problémy 
s připojením, nejde jim zapnout mikro-
fon, přerušuje se jim vysílání, nerozumí-
te jim atd. atd. Jiní si mezitím dovolují, 
aby si mohli dojít na záchod, či otevřít, 
protože zvoní pošťák 
nebo musí vypnout 
plotnu, protože se jim 
vaří brambory k  obě-
du. A  pak jsou tako-
ví, kteří ještě dělají 
schválnosti, tak aby 
narušovali vysílání, 
nebo provokují ostatní 
tím, že před kamerou 
pojídají snídani, anebo 
prostě nedělají vůbec 
nic a do hodiny se vů-
bec nepřihlásí. To už 
je stará písnička z dis-
tanční výuky.
A  ještě další mož-
nost? Vyučující pra-
cuje doma v karanténě 
a  celá třída ve škole 
sleduje vysílání na in-
teraktivní tabuli a pra-
cuje pod dohledem 
asistentky či učitelky, 
která má zrovna vol-
no. Vcelku ideální stav, 
avšak osobní kontakt 
to nenahradí.
Tak takhle to u  nás 

probíhalo střídavě téměř ve všech tří-
dách (v  některých opakovaně) od listo-
padu až do února. Jistě, řeknete si, lepší 
něco nežli nic. Ale stejně jsme všichni 
rádi, že už všechna karanténní opatření 
skončila a že snad příští čtvrtletí budeme 
učit normálně s  běžným osobním kon-
taktem. Moc si to přejeme my i žáci.

J. Krausová

Hybridní výuka
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Škola přijímá žáky v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  ji-
ném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Postup přijímání:
Škola zřizuje pro školní rok 2022/23 jednu první třídu s ma-
ximální kapacitou 30 žáků. Pokud počet zájemců překročí 30 
žáků, bude zřízena druhá třída.

Škola přijímá:
1. Přednostně děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ško-
ly (Stará Paka se všemi přidruženými obcemi + Žďár, Nedaříž, 
Levínská Olešnice).
2. Ostatní děti z nespádových oblastí. 
Seznam přijatých žáků (pod čj.) bude zveřejněn po dobu 30 dnů 
 od zápisu na úřední desce školy, zřizovatele, na vstupních dveřích 
do školy a na webových stránkách školy www.zsstarapaka.cz
Ve Staré Pace dne 28. února 2022, Mgr. Pavel Antoš v.r. ředitel 
školy

Kritéria pro přijetí žáků do I. třídy

K zápisu se dostaví děti, které dovrší 
šesti let do 31. srpna 2022 (§ 36 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., v  platném 
znění). Dostaví se i děti, které obdrže-
ly odklad školní docházky pro školní 
rok 2021 - 2022.

Dle školského zákona mohou být 
zapsáni do I. třídy i  žáci, kteří věko-
vou hranici šesti let dovrší až 30. 
června 2023 a mají pro zahájení škol-
ní docházky fyzické i psychické před-
poklady ověřené školským poraden-
ským zařízením.

Děti přijdou k  zápisu v  doprovodu 
rodičů nebo jejich zákonných zástup-
ců, kteří s sebou přinesou své občan-
ské průkazy a rodný list dítěte.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, 

okres Jičín oznamuje, že zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2022 – 2023 bude proveden

v pátek 8. dubna 2022 v době od 12:00 do 18:00 hodin

Školským zákonem je zákonný zástup-
ce žáka (rodič) povinen přihlásit dítě 
k  zápisu k  povinné školní docházce, 
a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v  němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku. 
Citace zákona:

„Povinná školní docházka začíná počát-
kem školního roku, který následuje po 
dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. Dítě, 
které dosáhne šestého roku věku v době 

od září do konce června příslušného škol-
ního roku, může být přijato k plnění po-
vinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i  duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zá-
stupce. Podmínkou přijetí dítěte naroze-
ného v období od září do konce prosince 
k  plnění povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odbor-

ného lékaře, která k  žádosti přiloží zá-
konný zástupce.“

V  naší Masarykově základní škole ve 
Staré Pace proběhne zápis dětí do I. tří-
dy v pátek dne 8. dubna 2022 v době 
od 12:00 do 18:00. Rodiče dětí budou 
včas informováni prostřednictvím po-
zvánky (dopisu budoucímu prvňáč-
kovi) a  prostřednictvím úřední desky 
obce i  školy a webových stránek školy 
(www.zsstarapaka.cz).

Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2022 - 2023

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I v letošním roce, v prvních dnech nového roku, proběhla Tříkrálová sbírka. Po dvou letech již mohli koledníci, i když 

s drobnými omezeními, navštěvovat jednotlivé domácnosti. Letošní sbírka byla již 20. v pořadí a ve Staré Pace a v okolních 
obcích se podařilo vybrat rekordních 47 264 Kč. 

Oblastní charita Jičín peníze rozdělí na předem zveřejněné projekty.
Děkujeme všem, kteří pomáhají.
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Toto úsloví řada z nás v posledním roce jistě použila 
v  různých souvislostech… Pojďme mu ale společně 
dát ještě další význam! V  pátek 22. dubna slavíme 
Den Země, každoroční celosvětovou událost zamě-
řenou na propagaci a  podporu ochrany životního 
prostředí. Obec Stará Paka se k  této aktivitě připo-
juje již podruhé v rámci akce Ukliďme Česko (www.
uklidmecesko.cz).
Obec jako organizátor místní úklidové akce „Je to 
v pytli“ zájemcům nabízí pytle zdarma a odvoz sesbí-
raných odpadků ze sběrných míst. Pytle budou k vy-
zvednutí na poště ve Staré Pace od středy 20.4., svoz 
naplněných pytlů z obecních sběrných míst proběh-
ne v pondělí 25.4.
Jak se zapojit?
Jednoduše. Třeba tak, že na procházku vezmu s  se-
bou pytel a vysbírám odpadky na své oblíbené trase, 
nebo uklidím místo v blízkosti svého bydliště, které 
mám rád. 
Registrovat se můžete na:
https://www.uklidmecesko.cz/event/32307/, zúčast-
nit se ale mohou i neregistrovaní.
Budeme rádi, pokud se zapojíte a pošlete nám foto-
grafie z  akce na knihovna@starapaka.cz (do před-
mětu uveďte Den Země).

Za Obecní úřad Stará Paka Mgr. Kateřina Krejčová

Je to v pytli…!

Co má společného čokoláda a sushi?

Zdá se to jako dvě naprosto odlišné věci, 
které spolu nemají naprosto nic společ-
ného, ale pouze zdánlivě. Ve Staré Pace 
se před pěti lety zrodila čokoládovna. 
Její zakladatel Petr Gurecký se rozhodl, 
že změní svůj dosavadní život a  začal 
ručně vyrábět prémiovou čokoládu, a to 
od úplného základu drcením kakao-
vých bobů, přidáním třtinového cukru, 
případně mléka a  kakaového másla, až 
po finální prodej zákazníkovi. Navíc si 
k  tomu přímo v  prostorách čokoládov-
ny otevřel i  kavárnu, kde všechny jeho 
čokoládové produkty, ale také výbornou 
kávu a  dezerty můžete ochutnat. Před 
časem navázal spolupráci s  Matějem 
Fikerou z MF Productions ze Semil, jenž 
se stará o  vizuální stránku Lílá čoko-
ládovny ve virtuálním prostoru. Matěj 
je stejně jako Petr tvořivým člověkem 
a milovníkem kvalitního jídla, nevěnuje 
se pouze reklamě, ale také řádce dalších 

různorodých činností a mezi nimi najde-
me i  sushi. Naučil se ho dělat při svém 
pobytu v Dánsku, kdy pracoval tři roky 
přímo v  asijské sushi restauraci a  měl 
tak možnost pracovat s nejvybranějšími 
surovinami, čerstvými rybami a  učit se 
od mistrů, jak má takové sushi správ-
ně chutnat a  vypadat. A  po návratu do 
Čech na sushi nezanevřel, právě naopak. 
Rozhodl se mu profesionálně věnovat 
a založit si firmu MF Sushi.

Po několikaměsíční spolupráci se zrodil 
nápad uskutečnit v  čokoládovně sushi 
degustaci.
Návštěvníky Matěj provázel více než 
čtyřhodinovým večerem, kdy jej mohli 
sledovat při výrobě sushi od začát-
ku do konce, pochopit, jak uvažuje při 
vymýšlení nových chutí, a  zjistit, proč 
to doopravdy dělá. Menu se skládalo ze 
sedmi chodů zahrnujících delikátní suro-
viny jako je losos, tuňák, tři druhy krevet 
či královský krab, prostor navíc dostaly 

i úplně nové rolky v nezvyklých kombi-
nacích, např. s kimchi či domácí mango-
vou omáčkou, které nikde předtím neby-
lo možné ochutnat, a také speciální rolka 
s čokoládou vytvořená na počest hostite-
le. Celý večer probíhal v příjemné atmo-
sféře kavárny a vynikající jídlo servírova-
né na bambusových listech doprovázela 
kvalitní výběrová vína, pivo a nealkoho-
lické nápoje dle přání návštěvníků.

Pokud jste nebyli mezi jednadvaceti 
spokojenými degustátory, nic si z  toho 
nedělejte, i do budoucna chystáme další 
společné zajímavé akce, kde budou 
sushi a  používané suroviny představo-
vány detailněji. Sledujte pravidelně dění 
v čokoládovně, aby Vám další degustační 
večer neunikl, počet míst je totiž limito-
vaný, je tedy nutné si to své včas zamlu-
vit. Pro návštěvu naší čokoládovny však 
nemusíte čekat na speciální událost, 
zastavte se třeba i jen tak pro radost.

Matěj Fikera

STAROPACKÁ ČOKOLÁDOVNA LÍLÁ
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V měsících leden a únor letošního roku 
proběhl tradiční bruslařský kurz I. stup-
ně Základní školy ve Staré Pace. Po dvou 
letech „covidové pauzy“, kdy jsme s dět-
mi nemohli téměř nic, se opět rozběhlo 
tradiční bruslení. Všechny děti absolvo-
valy plné čtyři lekce základního výcvi-
ku. Kurz proběhl na zimním stadionu 
v Nové Pace. Bruslení je součástí školní-
ho vzdělávacího programu v  rámci do-
vedností v tělesné výchově. Doufejme, že 
je to první vlaštovka návratů dětí do nor-
málního sportovního režimu. Jejich ra-
dost z pohybu je toho jasným důkazem. 

SPORT

„Tak už zase 
bruslíme…“

V  pátek 31. prosince 2021 byl tělový-
chovnou jednotou SOKOL Roškopov 
uskutečněn již patnáctý ročník Silves-
trovského turnaje; 14. ročník se neusku-
tečnil kvůli Covidu. V rámci Silvestrov-
ského turnaje byl v  pátek 17. prosince 
2021 uspořádán vánoční turnaj mládeže. 
Zde jsou výsledky:

Dvouhra chlapci:
1. místo: Petr Krejčí ml.
2. místo: Jan Doubek
3. místo: Václav Krejčí
4. místo: Josef Medlík
5. místo: Terezka Zuzánková
6. místo: Matěj Kříž
7. místo: Jakub Krejčí
8. místo: Petřík Krejčí
9. místo: Eda Krejčí
10. místo: Jonáš Bažant

Turnaj mládeže se nám opět vydařil, 
všichni zúčastnění obdrželi diplomy, 
medaile a věcné ceny. Měli jsme velkou 
radost z toho, jak se naše děti při turnaji 
k  sobě navzájem chovaly. Všechny byly 
velmi ohleduplné, slušné a vstřícné. Pro-
ti sobě hráli chlapci z devátých tříd, byli 
tam ale i kluci z páté, třetí a první třídy. 
Prohrávání není v  tomto věku snadné, 
ale v  tomto turnaji to bylo noblesní, ta-
kové vztahy se vidí málokdy. Byli jsme 
rádi, že se nám to tentokrát podařilo. Tak 
by měl sport vypadat ....
Naši mladí se letos již podruhé účastní 
i regionálního přeboru dorostu 2021/22. 
Na konci minulého roku byli na 9. místě 
ze 14 účastníků. Starší žáci byli v polovi-
ně soutěže na 9. místě ze 14 týmů. Velký 

dík si zaslouží dospělí, kteří s těmito dět-
mi na soutěže o víkendech jezdí (nejčas-
těji Petr Krejčí st. a Ing. Petr Krejčí).
Dvouhra muži :
1. místo: Petr Krejčí 
2. místo: Jaromír Šafář
3. místo: Jiří Stuchlík
4. místo: Luděk Sochor
5. místo: Pavel Rajm
6. místo: Ondřej Kočandrle
7. místo: Matyáš Rajm
8. místo: Karel Zuzánek
9. místo: Petr Krejčí ml.
Čtyřhra mužů:
1. místo: Jiří Stuchlík - Karel Zuzánek
2. místo: Pavel Rajm - Ondřej Kočandrle
3. místo: Jaromír Šafář - Krejčí Petr ml.
4. místo: Matyáš Rajm - Luděk Sochor

Turnaje mužů se letos zúčastnili jen re-
gistrovaní hráči. Hráli jsme na dva vítěz-
né sety. Byl to hezky prožitý den.

Před koncem regionálního přeboru III. 
2021/22 jsou muži Sokola Roškopov 
A na 6. místě z 11 účastníků a muži So-
kola Roškopov B jsou na 3. místě ze 13 
týmů. 
Za dorost máme v  okresním přeboru 2 
týmy. Po základní části se A-TÝM umís-
til na 5. místě a  B-TÝM na 7. místě ze 
14 účastníků. Velkou radost nám udělalo 
družstvo v okresním přeboru žactva, kte-
ré se v základní části umístilo na 2. místě 
ze 13 účastníků a zahraje si o titul. 

Petr Krejčí, předseda TJ Sokol Roškopov

15. ročník Silvestrovského ping-pongového turnaje v Roškopově
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O  víkendu 19. a  20. února roku 2022 
uspořádal Oddíl lyžování při TJ Sokol 
Stará Paka tradiční, nyní již 44. ročník 
lyžařské akce zvané „Přejezd Jizerských 
hor a Krkonoš“.
Plánování trasy vzhledem k  mírnějším 
a  uvolněným opatřením, které omezo-
valy pohyb a chování občanů v době ko-
ronaviru, nebylo tak problematické, jako 
tomu bylo v  roce 2021. Přesto jsem si 
netroufl naplánovat trasu po lyžařských 
stopách na území sousedního Polska, jak 
tomu bývalo dříve.

Letos, to jest v roce 2022, jsme opět ne-
navštívili trasy na polské straně Jizerek 
a ani samotné Jizerské hory. Trasa vedla 
pouze západní částí Krkonoš. Po 20 le-
tech jsme se znovu projeli klasickou kr-
konošskou magistrálou zvanou „Terex“ 
nad Harrachovem. O  tom se rozepíšu 
níže. Nejprve trochu organizačních slov.
 
Sešli jsme se 19. 2. 2022 v 6:25 hodin na 
vlakovém nádraží ve Staré Pace. Nebylo 
nás mnoho, hodilo by se spíše označení 
„bylo nás málo“. Všeho všudy pět odváž-
livců. Měli jsme ale informaci, že někteří 
nemohou z  rodinných důvodů absolvo-
vat dvoudenní trachtaci. Budou se muset 
ještě v sobotu vrátit domů, a proto jedou 
do Harrachova jiným způsobem a  spo-
lečně se setkáme na trase, která byla pře-
dem známa.
My ostatní jsme společně měli odjet 
v  6:30 hodin ze Staré Paky s  přestupy 
v  Železném Brodě (odjezd 7:00) a  Tan-
valdě (odjezd 7:30) do Harrachova (pří-
jezd 7:54). Píšu měli odjet, ale k našemu 
nemilému překvapení vlak ve stanovený 
čas u nástupiště nebyl. Vzhledem k po-
větrnostní situaci (silný vítr) kdesi na tra-
ti nabral zpoždění asi 20 minut. To bylo 
nemilé, náš časový plán se začal hroutit 
hned na začátku. Čekaly nás dva přestu-
py a vážně hrozilo, že přestupní vlaky na 
nás pro zpoždění nepočkají a  my se do 
cílové stanice Harrachov dostaneme až 
kdo ví kdy. Štěstí se na nás obrátilo čelem 
hned pár minut po příjezdu vlaku v po-
době mladého pana průvodčího, který 
nám velice ochotně přímo z vlaku zaří-

dil, aby na nás přípojný vlak v Železném 
Brodě počkal. Tím byla počáteční smůla 
zažehnána a následně jsme stihli i přípoj 
v Tanvaldu na Harrachov. Tak mohlo dál 
běžet vše podle plánu.
Před vlakovou zastávkou Harrachov jsme 
nastoupili do skibusu s  odjezdem 8:05 
a  při druhém zastavení jsme vystoupili 
na zastávce Hábův most (příjezd 8:09). 
Po opuštění vozu jsme vytvořili společné 
startovní foto, rozloučili se s  naší hos-
podyňkou, která šla pěšky z Harrachova 
na Staropackou boudu v  Rokytnici nad 
Jizerou obstarat chalupu a připravit nám 
něco na zub, až dorazíme do cíle, a my 
jsme, zatím ještě pěšky, vyrazili na harra-
chovský biatlonový areál. Zde bylo v plá-
nu nasadit ski a konečně vyrazit do stopy.

1. etapa 
– sobota 19. 2. 2022

Už cestou k  biatlonovému areálu krát-
kým lesním úsekem jsme si říkali, že to 
dnes nebude jednoduché. Pod nohama 
jsme měli tvrdý a  zledovatělý sníh po-
krytý množstvím napadaného jehličí, 
které se tam dostalo po silných větrech 
až vichřicích z předchozích dnů. Alespoň 
se nohy po tom ledu tak nesmekaly a my 
se dostali do areálu bez pádu a zranění. 
Ale pro běžky to nebude ideální. A tak se 
taky stalo. Po přezutí do vhodnější obuvi 
na lyže jsme nasadili ski a vyrazili. Stopy 
byly připravené, ale už to bylo pár dní, co 
je upravovali, a byly samý led. Už po pár 
krocích nám bylo jasné, že to bude letos 
dřina a časový rozvrh se nám opět začal 
pomalu hroutit.

Na louce za mostem přes potok Milni-
ci jsme vytvořili startovní foto a poprvé 
začali stoupat. Cesta nás vedla okrajem 
Huťského koutu k  lesu na Starou celní 
cestu. Po ní jsme stoupali podél meziná-
rodní silnice E65 k odbočce na Terex pod 
bývalou celnicí. Jak jsme vjeli do lesa, ve 
staré vyšlapané a  rozbité stopě přiby-
lo opět spouta jehličí. Mimo les jsme se 
nemohli na lyžích kloudně odrazit, ale 

dopředu to s pomocí holí alespoň trochu 
jelo. Nyní na jehličí jsme přišli i  o  tuto 
vlastnost a z jízdy se vlastně stalo takové 
ťapání. Jako jízda se to rozhodně ozna-
čit nedalo, ale museli jsme pokračovat 
dál. Na odbočce na lyžařskou magistrálu 
Terex jsme ski sundali a  krátký, prud-
ší a  rozšlapaný úsek k  silnici a  přechod 
silnice jsme absolvovali pěšky. Po překo-
nání silnice jsme se konečně dostali na 
Terex. Nasadili jsme ski a  Terexem jeli 
nahoru a  dolů (spíše nahoru než dolů) 
asi 12,5 kilometrů až na křižovatku Pod 
Voseckou boudou. Jízda to nebyla nijak 
záživná. Ve spodní části, kde byly ještě 
vysoké stromy, nás stále trápilo jehličí 
a  cesta s  neustálým stoupáním neubí-
hala. Ke zlepšení došlo, až když jsme se 
dostali na úroveň, kde začal les řídnout 
a smrky byly o poznání nižší. Jehličí uby-
lo a  běžky začaly mít trochu skluz, ale 
stopa byla stále tvrdá a ledovatá. Takové 
zlepšení nám však přišlo vhod, protože 
alespoň sjezdy jsme si mohli trochu užít. 
V případě stopy s jehličím bychom mu-
seli i z kopce kráčet. Zato do kopce, a že 
jich na Terexu pár je, jsme se na ledu trá-
pili a byli jsme vděční, že nám mezi stro-
my tolik nefouká vítr. Kdesi nad námi 
jsme totiž slyšeli jeho dosti silné hučení.
Za takových podmínek jsme pomalu po-
stupovali na křižovatku Pod Voseckou 
boudou a cestou jsme nepotkali žádného 
lyžníka. Pouze jednu čtyřkolku na pásech 
s  příslušníkem horské služby a  zřejmě 
policistou, kteří jeli proti nám a  po pár 
námi ujetých kilometrech jeli zase zpát-
ky. Co kontrolovali, nevím, zřejmě aby 
nikdo neodbočoval mimo značené cesty, 
protože tato oblast je tetřívkovo území.
Na rozcestí Pod Voseckou boudou jsme 
zastavili, abychom se dali dohromady 
a trochu si odpočinuli. Čekalo nás možná 
nejprudší stoupání dnešního dne, a to asi 
kilometr dlouhý úsek na Voseckou bou-
du. Lyže jsme museli sundat a po ledové 
cestě stoupat po svejch. I tak se šlo špatně 
a  každou chvíli hrozilo, že se někdo na 
ledu smekne a pěkně se rozbije. Jak jsme 
tak postupovali stále ještě lesem, huče-
ní větru neustále sílilo. Příčina se nám 
odhalila vzápětí po pár stech metrech. 
Jakmile jsme opustili stromy a před námi 
se objevila Vosecká bouda, vítr se do nás 
opřel takovou silou, že jsme zavrávorali 
a téměř se na ledu neudrželi na nohách. 
Posledních asi 200 m byl docela masakr. 
Nicméně po dosažení Vosecké jsme ne-
váhali a i v takovém větru udělali společ-
nou fotku. Vítr fičel jako blázen, ale do 
kraje bylo vidět nádherně. Byl vidět Ješ-
těd, Bezděz a České středohoří. Po focení 

Přejezd Jizerských hor a Krkonoš 2022 - 44. ročník
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jsme se před větrem okamžitě šli scho-
vat do boudy. Lyže nemělo smysl opírat 
o  stěnu, vítr by je okamžitě shodil na 
zem a  ještě by mohly ujet z kopce. Pro-
to se také podél celé boudy válely ski na 
zemi. Kromě našich běžek tam ale byly 
samé skialpy. V boudě, konečně bez vě-
tru, byl klid a teplíčko. Přišli jsme právě 
včas, stůl byl pro nás volný. Krátce poté, 
co jsme si objednali jídlo a pití, se přiva-
lily hordy skialpinistů a bouda se zaplni-
la k prasknutí. My ale seděli, odpočívali 
v  teple, jedli zasloužený oběd a  zapíjeli 
ho zrzavým mokem.

Dlouho jsme se ale nezdrželi. Nechtě-
li jsme blokovat místa pro další zmrzlé 
pocestné a  čas nám také neúprosně bě-
žel. Částečně odpočati a  posilněni jsme 
tedy zaplatili, opustili vyhřátou Vosec-
kou a vyrazili jsme do té sibérie venku. 
Původní plán trasy z Vosecké vedl přímo 
na státní hranici k Tvarožníku a dále po 
Hřebenovce na rozcestí Česká budka. 
Odtud pak Českou cestou na Dvoračky, 

tedy Štumpovku a  dolů na Staropackou 
boudu. Tento plán však za těchto větr-
ných podmínek padl a my si určili co nej-
kratší cestu do cíle na Staropacké boudě. 
I  tato trasa nás však vedla přes hřebeny 
Krkonoš, ale ne v té nejvyšší nadmořské 
výšce. Od Vosecké boudy jsme vyrazi-
li přímo po zelené turistické značce na 
rozcestí Labská louka, a to opět po ledo-
vé krustě. Cesta je stále mírně do kopce 
a s povděkem jsme přivítali, že silný le-
dový vítr nám fičel do zad. Byl tak silný, 
že v  poslední horní části cesty nás při 
roztažení rukou tlačil vpřed. Cestou jsme 

potkávali celkem dost lyžníků, ale všich-
ni se klouzali na skialpech. Běžky neměl 
žádný. Až jsme si říkali, jestli tak trošku 
nejsme za exoty. Na rozcestí Labská lou-
ka jsme však konečně potkali dva stejně 
postižené jedince, jako jsme my. Opatrně 
sjížděli od České budky a mířili na Vo-
seckou do tepla. No vyfuněni byli řádně. 
O tom, jaká je jim zima, svědčil červený 
frňák a  tváře. Ostatní nebylo vidět, jak 

byli zachumlaní. My jsme se zdrželi pou-
ze krátce na jeden nebo dva snímky, oto-
čili se k jihu a po ledových plotnách nyní 
už s  bočním větrem sjížděli na rozcestí 
U  Čtyř pánů. Odtud mírně do kopce 
a po krátkém sjezdu nás přivítalo rozces-
tí U Růženčiny zahrádky. Tady jsme opět 
změnili směr, a to téměř na západ a vítr 
nám začal fičet přímo do obličeje. S vědo-
mím, že nás na hřebenech čeká poslední 
krátký úsek přes Růženčinu zahrádku do 
Kotelského sedla, jsme si toho nevšíma-
li. Spíše jsme měli obavy z  následného 
sjezdu ze sedla dolů ke Dvoračkám po 
prudkém ledovatém svahu. Jiná cesta 
však k dispozici nebyla a museli jsme ji 
tedy absolvovat. Z Kotelského sedla jsme 
viděli, jak proti nám jde šňůra mraven-
ců v podobě skialpinistů, kteří s větrem 
v zádech mířili na veršky a my věřili, že 
ledový škraloup trochu rozbijí. Opatrně 
jsme se pustili dolů a asi polovinu kopce 
se nám podařilo sjet. Pak jsme ski sunda-
li a spodní část už šli po svejch a modlili 
se, abychom se nesmekli a neupadli a při 
pádu nezahodili lyže, které by okamžitě 
zmizely z  kopce v  nedohlednu. Nako-
nec cesta nebyla tak hrozná a my se bez 
větších problémů dostali na Dvoračky. 
Pořád píšu Dvoračky, ale myslím vedle 
stojící boudu Štumpovku. Zvyk je zvyk. 
Dvoračky jsou pro pocestné uzavřeny.
Štumpovka byla téměř k prasknutí plná. 
Vzhledem k tomu, že nás bylo málo, tak 
se nám jeden volný stůl podařilo nalézt 
a  my se konečně posadili. Však jsme si 
to také po takové túře a  adrenalinu za-
sloužili. Objednali jsme si něco k  jídlu 
a  pití a  ohlásili jsme se na Staropacké 
boudě s  informací o dobytí Štumpovky. 
Naše hospodyňka Jana Šepsová, se kte-
rou jsme se v Harrachově rozloučili, za-
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tím z  Harrachova došla pěšky na bou-
du, aby se tam postarala o  zázemí, než 
přijedeme z  trasy. Byla ráda, že už jsme 
v pořádku na Štumpovce, a  to ve velice 
dobrém čase. Proto se rozhodla, že na ni 
máme na Štumpovce počkat, že nám při-
jde naproti. Asi po půlhodině mně zvoní 
telefon. Z telefonátu jsem se dozvěděl, že 
nahoru nedorazí. Sjezdovky jsou jeden 
led. Na druhé sjezdovce se smekla, po 
zadnici sjela asi 10 m, než se jí podařilo 
zastavit. Pak se doškrábala k  lesu a vra-
cí se zpátky. Máme si dát velký pozor, 
protože sjezdovky jsou téměř nesjízdné. 
Pro nás to znamenalo, že na Štumpov-
ce nemusíme čekat. Proto jsme dojedli 
a dopili, zaplatili, před boudou vytvořili 
společné foto a s jistou dávkou nejistoty 
se pustili z kopce vstříc souboji se zledo-
vatělými sjezdovkami.
Cesta až k Černému potoku není prud-
ká, a tak i na ledu ubíhala celkem dobře. 
Pak přišel čas prvního křížení se sjezdov-

kou a my pocítili, co znamená ledovatý 
příčný svah. S určitou dávkou opatrnos-
ti a  štěstí se nám nakonec podařilo bez 
pádu překonat všechny sjezdovky a  na 
rozcestí Ručičky jsme dojeli bez ztráty 
sebevědomí. Jen pro zajímavost řeknu, 
že na sjezdovce jsem si v místech kříže-
ní všiml pouze asi šesti sjezdařů, kteří se 
pokoušeli na kluzišti různým traverzová-
ním dostat dolů k lanovce. Z Ručiček na 
Staropackou boudu nás čekal asi kilome-
tr prudkého klesání. To vzhledem k pod-
mínkám celodenní túry byla malina. Na 
Staropackou boudu jsme dorazili ještě za 
světla asi v 17:00 hodin.
Bouda byla příjemně vytopená a s velkou 
radostí nás přivítalo osazenstvo boudy 
v podobě Jany. Po převleční do suchého 
a po tom, co se všech osm členů výpravy 

sešlo na velké světnici, byli všichni vřele 
přivítáni na Staropacké boudě, bylo jim 
poděkováno za účast na letošním 44. 
ročníku Přejezdu Jizerských hor a Krko-
noš a byli odměněni uvítacím přípitkem. 
Poté nastal čas na výbornou polévku, 
kterou nám Janička připravila. A mohlo 
se přikročit ke zhodnocení celého dne. 
Slovně jsme znovu prožívali zážitky a ka-
ramboly z cesty. Bohužel někteří lyžníci 
a jedna lyžnice nemohli s námi na boudě 
zůstat z  rodinných důvodů do příštího 
dne, a  tak nás večer opustili. Na boudě 
nás tedy z osmi zůstalo jen pět. Ani tak 
jsme nelenili a vše řádně prodiskutovali. 
Je samozřejmé, že nezůstalo jen u uvíta-
cího přípitku, a tak se hodnocení protáh-
lo do pozdních nočních hodin.

2. etapa 
– neděle 20. 2. 2022

Druhý den ráno při pohledu z okna jsme 
nevěřícně zůstali koukat, cože se to ven-
ku stalo. V noci začalo drobně chumelit, 
ale že do rána napadne 15 cm nového 
krásně bílého sněhu, to nás ani ve snu 
nenapadlo. Škoda že takové podmínky 
nepřišly o  den dříve. Větru ani sněhu 
neporučíme, ale stejně jsme si to užili 
a  zakusili jsme hory v  pořádném ledu 
a povětří.
Protože zbylo málo statečných lyžníků, 
rozhodli jsme se, že na větší túru nepo-
jedeme a užijeme si klidu na Staropacké 
boudě. V pohodě jsme se nasnídali, do-
jedli polévku a zbytky uzenin a zeleniny 
ze včerejšího večera. Pak jsme se pustili 
do balení svých věcí a úklidu boudy. Me-
zitím naše hospodyňka vyrazila napřed 
pěšky do Rokytnice na autobus. Šla s vět-
ším předstihem, protože se musela bro-
dit vrstvou nového sněhu. My jsme zatím 
douklidili boudu, vše zkontrolovali a vy-
dali se za Janou ke stejnému autobusu, 
ale na zastávku na náměstí. V  novém 
sněhu se jelo jedna báseň. Na volných 
loukách nad Rokytnicí jsme řezali krásné 
zatáčky a připadali si jak ve snu. Bohužel 
jsme tak dlouho na svazích snili, až nám 
o 5 minut ujel autobus do Jablonce nad 
Jizerou. No nic, další vlak z  Jablonečka 
jede za dvě hodiny, a tak jsme čas využili 
návštěvou kavárny Pralinka na náměstí 
a pokračovali v hodnocení Přejezdu.
Na závěr musím podotknout, že je škoda, 
že nás jelo tak málo. Podmínky sice ne-
byly přívětivé, ale to dopředu nikdo neví, 
co na nás Krakonoš přichystá. Nevím, 
jestli za nedostatkem zájmu je na vině si-
tuace dvou uplynulých let, nebo stále se 
prohlubující lenost lidí hýbat se na čers-
tvém vzduchu….
Snad v příštích letech bude líp.
S  lyžařskými pozdravy „SKOL“ a  „AŤ 
TO FRČÍ!“

Václav Šeps
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