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Výpis z usnesení z 20. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 28. 4. 2022

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

Přijato usnesení č. 601/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 20. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.

Přijato usnesení č. 602/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu Jitku Kluzovou, ově-
řovatelem zápisu p. Jitku Sochorovou a p. 
Janu Dočekalovou.

Přijato usnesení č. 603/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je návrhovou komisi ve složení: p. Josef 
Dlabola a Mgr. Kateřina Krejčová.

Přijato usnesení č. 604/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2022.

Přijato usnesení č. 605/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
3 000,00 Kč na provoz „Linky bezpe-
čí“ spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem 
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, 
IČO: 61383198. 

Přijato usnesení č. 606/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  dohodu 
o  umístění stavby zřízení věcného bře-
mene „ČEZd_ SoBS VB 19844/IP-12-
2014293/Stará Paka knn pro p.č. 875/2“ 
na pozemku p. č. 872/3, katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, s korporací ČEZ Distri-
buce, a.s., IČO: 24729035 (v zastoupení 
dle platné plné moci korporací RYDVAL 
- ELEKTRO s.r.o., IČO: 25298194), za 
jednorázovou úhradu ve výši 2 000,00 Kč 
s tím, že veškeré náklady spojené s vyho-
tovením smlouvy, geometrickým plánem 
a poplatků spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035.

Přijato usnesení č. 607/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. IV-12-2021222/
VB/03 na pozemku p. č. 55/1, katastrál-
ní území Krsmol, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrál-

ním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín, s  korpora-
cí ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 
(v zastoupení dle platné plné moci kor-
porací RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO: 
25298194), za jednorázovou úhradu ve 
výši 10 000,00 Kč s tím, že veškeré nákla-
dy spojené s vyhotovením smlouvy, geo-
metrickým plánem a poplatků spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí uhradí ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035.

Přijato usnesení č. 608/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  dohody 
o umístění stavby č. IP-12-2014175/SoBS 
VB/2 na pozemcích p. č. 441/2 a  p. č. 
1435/3, oba katastrální území Stará Paka, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, s  korporací ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné 
plné moci korporací ELPROM CZ s.r.o., 
IČO: 27528448), za jednorázovou úhra-
du ve výši 2 000,00 Kč s tím, že veškeré 
náklady spojené s vyhotovením smlouvy, 
geometrickým plánem a  poplatků spo-
jených s  podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí uhradí ČEZ Distri-
buce, a.s., IČO: 24729035.

Přijato usnesení č. 609/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej pozemků p. č. 80/3, druh pozem-
ku trvalý travní porost, výměra 51 m2, 
a p. č. 80/4, druh pozemku p. č. 80/4, vý-
měra 81 m2, vše katastrální území Ústí 
u  Staré Paky, zapsaných na listu vlast-
nictví č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Ka-
tastrální pracoviště Jičín, do vlastnictví 
p. ….. a  p. ….., za částku 12 000,00 Kč 
s tím, že kupující dále uhradí veškeré ná-
klady spojené s převodem předmětného 
pozemku.

Přijato usnesení č. 610/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 568, druh po-
zemku trvalý travní porost, o výměře 235 
m2, vymezeného geometrickým plánem 
č. 1350-1049/2022, katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 

pracoviště Jičín, do vlastnictví p. ….., za 
částku 7 050,00 Kč s tím, že kupující dále 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem předmětného pozemku.

Přijato usnesení č. 611/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí 
s  nákupem spoluvlastnického podílu ve 
výši ½ na pozemcích p. č. 605/1, druh 
pozemku lesní pozemek, výměra 152 
m2, p. č. 605/2, druh pozemku lesní po-
zemek, výměra 2 398 m2, p. č. 609/11, 
druh pozemku ostatní plocha, výměra 
559 m2, vše katastrální území Brdo, od p. 
….., za částku 40 000,00 Kč. 

Přijato usnesení č. 612/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s  nabídkou p. ….. na odkup po-
zemku p. č. 684/1, katastrální území Ústí 
u  Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará 
Paka rozhodlo, že vzhledem k  plánova-
né investiční akci zasahující do pozemku  
p. č. 684/1, katastrální území Ústí u Staré 
Paky, bude prodej předmětného pozem-
ku projednáván až po provedení pláno-
vané investiční akce.

Přijato usnesení č. 613/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje prodloužení pronájmu bytu v  ne-
movitosti Komenského 466, 507 91 
Stará Paka stojící na pozemku parc.  
č. st. 717/1, zapsaného na listu vlastnictví  
č. 1320 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální praco-
viště Jičín, pro katastrální území a obec 
Stará Paka, p. ….. na dobu určitou od  
1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu 65,00 
Kč za 1 m2 s  tím, že pronájem bytu je 
vázán na vznik a trvání pracovního po-
měru s  příspěvkovou organizací Mateř-
ská škola, Stará Paka, Komenského 466,  
507 91 Stará Paka, IČO: 75015218. 

Přijato usnesení č. 614/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu 
s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje počet členů zastupi-
telstva obce Stará Paka na volební období 
2022 - 2026 na 9 členů.

Přijato usnesení č. 615/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s dosavadním průběhem změny č. 1 
Územního plánu obce Stará Paka a pří-
slušnými dokumenty (např. dokumen-



3Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

Výpis z usnesení z 21. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 16. 6. 2022

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

Přijato usnesení č. 621/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 21. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.

Přijato usnesení č. 622/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu Jitku Kluzovou, ově-
řovatelem zápisu p. Petra Fejfara.

Přijato usnesení č. 623/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel 
Antoš a p. Jitka Sochorová.

Přijato usnesení č. 624/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2022.

Přijato usnesení č. 625/2022:
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
řádnou účetní závěrku obce Stará Paka 
za rok 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 
2021.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí 
s  převodem výsledku hospodaření obce 
Stará Paka za rok 2021 ve výši 10 453 
365,30 Kč ve schvalovacím řízení na účet 
432 - Výsledek hospodaření předcházejí-
cích účetních období.

ty „Změna č. 1“, „Srovnávací text“ atd.) 
a  bere tyto informace a  dokumenty na 
vědomí.

Přijato usnesení č. 616/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. 
č. 34, druh pozemku trvalý travní po-
rost, o výměře 471 m2, katastrální území 
Roškopov, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 617/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje pozemků 
110/3, 110/4, 110/5, 107/1 a  108, druh 
pozemků ostatní plocha, vše katastrální 
území Ústí u  Staré Paky, zapsaných na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Kata-
strálním úřadem pro Královéhradecký 

Přijato usnesení č. 626/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí návrh závěrečného účtu obce 
Stará Paka za rok 2021 včetně příloh (vý-
kaz zisku a ztráty, rozvaha, kontrola vni-
tropodnikových vazeb, výkazy příspěv-
kové organizace Masarykova základní 
škola, Stará Paka, okres Jičín a Mateřská 
škola, Stará Paka, zpráva auditora o vý-
sledku přezkoumání územního samo-
správního celku Stará Paka za období od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je závěrečný účet obce Stará Paka za rok 
2021 a celoroční hospodaření obce, a to 
bez výhrad.

Přijato usnesení č. 627/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka vzalo 
na vědomí informaci o  vydání příkazu 
starosty obce Stará Paka jmenovaným 
inventarizačním komisím k  provedení 
inventarizace majetku a  závazků obce 
Stará Paka k 31. 8. 2022 a k 31. 12. 2022. 
Současně vzalo na vědomí informace 
o způsobu provedení této inventarizace.

Přijato usnesení č. 628/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zpracovaný střednědobý výhled rozpoč-

kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 618/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  dohody 
o  umístění stavby č. IV-12-2023882/
SoBS VB/1 na pozemku p. č. 1398/7, 
katastrální území Stará Paka, 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 ELPROM CZ s.r.o., IČO: 
27528448), za jednorázovou úhradu ve 
výši 3 800,00 Kč s tím, že veškeré nákla-
dy spojené s vyhotovením smlouvy, geo-
metrickým plánem a poplatky spojenými 
s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí uhradí ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035.

tu obce Stará Paka na období roku 2023 
- 2025 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech, územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

Přijato usnesení č. 629/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájmu bytu č. 
3, Revoluční 183, Stará Paka, nájemce 
….., bytem ….. (směnu), za nájem bytu 
na uvedené adrese označovaného jako 
„krizový byt“ za stávajících podmínek 
(původní doba nájmu, 65 Kč za 1 m2).

Přijato usnesení č. 630/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej pozemku p. č. 34, druh pozemku 
trvalý travní porost, o  výměře 471 m2, 
katastrální území Roškopov, zapsaného 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhra-
decký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, 
do vlastnictví ….., bytem ….., za částku 
9 420,00 Kč s tím, že kupující dále uhra-
dí veškeré náklady spojené s  převodem 
předmětného pozemku.

Přijato usnesení č. 631/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o  zřízení věcného 
břemene s  ….., bytem ….., spočívající 
v  umístění, provozování, opravy a  udr-
žování vodovodní přípojky na pozem-
ku p. č. 881/42, katastrální území Stará 

Přijato usnesení č. 619/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci sta-
vebních a vegetačních prací na akci: akce 
„Stará Paka, Ústí - obratiště autobusů, ve-
getační úpravy“ na částku 297 479,00 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty, se zho-
tovitelem SETTER, a.s., Čistá u Horek 9, 
512 35 Čistá u Horek, IČO: 25920031.

Přijato usnesení č. 620/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
na realizaci díla „Stará Paka - autobuso-
vé zastávky Karlov“ uzavřené mezí obcí 
Stará Paka a zhotovitelem SETTER, a.s., 
Čistá u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, 
IČO: 25920031, za provedení schvále-
ných víceprací, na částku 293 576,00 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty.



4 Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

Zpráva vedení obce o činnosti orgánů obce 
od minulého zasedání Zastupitelstva obce

Paka, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč 
s tím, že veškeré náklady spojené s vyho-
tovením smlouvy, geometrickým plánem 
a poplatků spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
…...

Přijato usnesení č. 632/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje výsledek výběrového řízení na akci 
„Úpravy učebny MŠ Stará Paka“ zada-
vatele Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 
75015218, a  schvaluje uzavření smlou-
vy o  dílo na realizaci uvedené staveb-
ní zakázky mezi příspěvkovou organi-
zací Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 
75015218, a zhotovitelem SETTER, a.s., 
Čistá u Horek 9, 512 35 Čistá u Horek, 
IČO: 25920031, na částku 1 200 101,06 
Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Přijato usnesení č. 633/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci sta-
vební zakázky „opravy hasičské zbrojni-
ce Brdo“ se zhotovitelem SETTER, a.s., 
Čistá u Horek č. p. 9, 512 35 Čistá u Ho-
rek, IČO: 25920031, na částku 305 604,94 
Kč bez daně z přidané hodnoty.

Přijato usnesení č. 634/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o  dílo na realizaci 
části stavební zakázky „Stará Paka – ZŠ 
– úprava veřejného prostranství“, se 
zhotovitelem NADOZ, s.r.o., Kumbur-
ský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 
49283171, na částku 4 454 951,90 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty.

Přijato usnesení č. 635/2022: 

stavební práce, opravy
-  spolupráce při tvorbě projektové doku-

mentace vodovodních přípojek v Ústí
- konzultace, řešení realizace akce „au-

tobusové zastávky Karlov“ (odbor pa-
mátkové péče, bourání skály, odčerpá-
ní vody, boční opěrné zdi z  kamene, 
kamenný obklad, výměna zatravňovací 
dlažby atd.) 

- konzultace, dohled, řešení realizace 
akce „Regenerace centra obce Stará 
Paka, II. etapa“ před knihovnou (chod-
níkové desky, zastávka, osvětlení, opěr-
ná zeď atd.)

- vyhotoven harmonogram oprav komu-
nikací, zahájena realizace (např. Roško-

Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje uzavření smlouvy o  dílo na reali-
zaci části stavební zakázky „Stará Paka 
– ZŠ – úprava veřejného prostranství“, 
se zhotovitelem Jan Kopecký, Ktová 51, 
512 63 Rovensko pod Troskami, IČO: 
13237195, na částku 346 234,11 Kč včet-
ně daně z přidané hodnoty.

Přijato usnesení č. 636/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření příkazní smlouvy na výkon 
technického dozoru investora na akci 
„Stará Paka – ZŠ – úprava veřejného 
prostranství“ za měsíční odměnu ve výši  
18 000 Kč (po dobu maximálně 3 měsí-
ce) s dodavatelem Ing. Jiří Pavlů, Libštát 
271, 512 31 Libštát, IČO: 18875203.

Přijato usnesení č. 637/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje prodej části pozemku p. č. 691/11, 
druh pozemku orná půda, o výměře 61 
m2, katastrální území Ústí u Staré Paky, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracovi-
ště Jičín (vymezeného geometrickým 
plánem č. 244-148/2022), do vlastnictví 
….., bytem ….., datum narození ….., za 
částku 6 100,00 Kč s tím, že kupující dále 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem předmětného pozemku.

Přijato usnesení č. 638/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s  oznámením příspěvkové organi-
zace Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 
75015218, a  následně vypracovanou 
zprávou korporace VYKOM s.r.o., IČO: 

pov č. 060C, 064C, Stará Paka 013UK, 
159UK-a za přejezdem, 160UK, 175C, 
259UK, 266C atd.), bude se pokračovat 
dle harmonogramu

-  objednány svodnice na opravy míst-
ních a účelových komunikací 

- položeny betonové panely, které tvořily 
zpevnění komunikace ke kompostárně, 
pod kontejnery na biologický odpad ze 
zahrad (garáže J. Brože)

- zhotoveno odvodnění (kanál) komuni-
kace J. Brože u dětského hřiště (tvořila 
se kaluž)

- Ing. Kujan - předány podklady k  po-
souzení možnosti kanalizace v  místní 
části Roškopov

25281526, o  havarijním stavu topného 
systému budovy mateřské školy. Zastupi-
telstvo obce Stará Paka pověřuje vedení 
obce Stará Paka a  vedení příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Stará Paka, 
IČO: 75015218, činit úkony, které pove-
dou k odstranění havarijního stavu před 
zahájením nové topné sezóny. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s  oznámením příspěvkové organi-
zace Mateřská škola, Stará Paka, IČO: 
75015218, o  potřebě navýšení kapacity 
školky v  nadcházejícím školním roce. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje 
vedení obce Stará Paka a vedení příspěv-
kové organizace Mateřská škola, Stará 
Paka, IČO: 75015218, činit takové úkony 
(včetně využití zákona č. 67/2022 Sb.), 
které by (bude-li to možné) vedly k pří-
padnému navýšení kapacity školky od 1. 
9. 2022.

Přijato usnesení č. 639/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s důvody a obsahem žádosti o po-
skytnutí součinnosti, kterou v zastoupení 
obce Stará Paka zaslala advokátní kance-
lář p. ….., bytem ….., ve věci pilíře posta-
veného na pozemcích p. č. 1039/3 a p. č. 
1039/128, k. ú. Stará Paka.

Přijato usnesení č. 640/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí 
s  návrhem na výjimečné omezení doby 
nočního klidu dne 10. 9. 2022, a to tak, že 
noční klid nemusí být dodržován v době 
od 22.00 hodin do 24.00 hodin v souvis-
losti s  konáním oslav výročí 130 let od 
založení spolku - Sboru dobrovolných 
hasičů ve Staré Pace.

- poskytnutí součinnosti Ing. arch. 
Doubkovi k  vypracování studie pře-
stavby Obecního úřadu (dohledání 
dokumentů, dobových fotografií), pro-
vedena celková prohlídka budovy

- vybrán a  objednán zhotovitel opravy 
střechy nebytového prostoru (vstupu) 
nemovitosti Stará Paka č. p. 183

- osloveny potencionální zhotovite-
lé k  obnově nátěru dřevěných prvků 
knihovny Stará Paka, již obdržena jed-
na cenová nabídka

- řešeny podrobnosti projektu „STARÁ 
PAKA-ZŠ-ÚPRAVA VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ“, převzata projek-
tová dokumentace akce (Projektservis 
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Jičín s.r.o.), podána žádost na Stavební 
úřad Stará Paka (oznámení záměru), 
vydán územní souhlas, vyhotoveno 
ohlášení stavby pro MěÚ Nová Paka - 
silniční správní úřad, připravena veřej-
ná zakázka k výběru zhotovitele

- řešeny závady nebytových prostor 
ordinace praktického lékaře zjištěné 
Krajskou hygienickou stanicí, komuni-
kace s MUDr. Pešlem, KHS, zpracování 
projektové dokumentace

- řešení neprůchodnosti propustku Ústí 
(otočka) - čištění pracovníky obce, zá-
sah JSDH, služby firmy EKOLSERVIS 
s.r.o.

- obdržena projektová dokumentace pro 
provedení stavby, soupis prací a  po-
ložkový rozpočet akce „Stará Paka, 
Krsmol č. p. 9, stavební obnova rou-
bené chalupy“, nyní je třeba zajistit  
financování a  zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky

- uzavřeny smlouvy o dílo na vyhotovení 
projektové dokumentace k rekonstruk-
ci části veřejného osvětlení obce (p. M. 
Formánek - I. etapa „Pod Horama“ a II. 
etapa „Revoluční“)

- zajištění jarního úklidu komunika-
cí (zametání, vlastní stroj, pracovníci 
obce)

- nahlášení havarijního stavu silniční vý-
pustě (spodní zastávka Karlov)

- instalace nového svítidla veřejného 
osvětlení k bytovce č. p. 86 Ústí

- oprava veřejného osvětlení v  Ústí - 
úsek u otočky (pracovník obce)

-  oprava lávky přes řeku Olešku za po-
zemkem p. Jirouta

- nainstalování bezpečnostních tubusů 
(A. Mlejnkové, chodník směr Roško-
pov)

- probíhá realizace akce „Stará Paka-
-chodník podél silnice II/284“ (Roško-
pov), řešeny jednotlivé vzniklé problé-
my (umístění sítí, propustky atd.) 

- probíhá realizace úpravy prostranství 
před knihovnou (nyní převážně vege-
tační úpravy) 

- zrealizováno odpočinkového místo - 
obratiště autobusů Ústí, prozatím bez 
mobiliáře, probíhá výběr zhotovitele 
(nyní nedostatek materiálu, vysoká 
cena)

- řešena nefunkčnost vpustí u  obratiště 
autobusů Ústí, vznikla společná doho-
da s Údržbou silnic KvH kraje o opravě

- dokončuje se realizace autobusových 
zastávek v Karlově, řešena změna ma-
teriálu zakončení opěrné zdi (stříšky, 
pískovec), řešeno odpadové místo, uza-
vřen dodatek ke smlouvě o dílo 

- shromážděna všechna potřebná povo-
lení a rozhodnutí k realizaci akce „Sta-
rá Paka - ZŠ - úprava veřejného pro-
stranství“ 

- vypsána veřejná zakázka na akci „Stará 
Paka - ZŠ – úprava veřejného prostran-
ství“, shromážděny cenové nabídky, 
vybrán potencionální dodavatel části 
stavebních prací (NADOZ s.r.o, bez ve-
getačních úprav), zajištěn potencionál-
ní dodavatel vegetačních úprav (p. Jan 
Kopecký, Ktová)

- zajištěn technický dozor investora na 
stavbu „úprava prostranství před ZŠ“ 
(Ing. Jiří Pavlů) 

- provedena příprava opravy hasičské 
zbrojnice Brdo (venkovní omítka, ná-
těr střechy, oprava oplechování, očiště-
ní pískovců atd.), proběhl výběr nové-
ho potencionálního zhotovitele 

- provedena úprava břehu za Obecním 
sálem (přístavbou Obecního úřadu), 
vlastními pracovníky položeny beto-
nové zatravňovací tvárnice

- uskutečněna schůzka v ordinaci prak-
tického lékaře MUDr. Pešla ohledně 
úprav a oprav nebytových prostor č. p. 
183 dle požadavků Hygienické stanice, 
dohodnut rozsah prací

- řešena havárie silniční vpusti u křižo-
vatky Francova, Revoluční, Stará Paka, 
nahlášení závady, zatím pouze zabez-
pečeno dopravní značkou 

- doobjednány další svodnice k opravám 
komunikací (Peterka s.r.o.)

- pokračuje příprava realizace prodlou-
žení vodovodního řadu v Ústí, předá-
na kompletní projektová dokumentace 
zhotoviteli, je očekávána cenová nabíd-
ka a návrh termínu realizace

- probíhá oprava havarijního stavu zá-
bradlí u silnice II/284 - zatáčka u kos-
tela sv. Vavřince

hospodaření s  movitým i  nemovitým 
majetkem obce (nákupy, prodeje, ná-
jmy atd.)
- uzavřena kupní smlouva na prodej po-

zemků souvisejících s kapitalizací VOS, 
a.s. (část pozemku u „Sokoláku“)

- uzavřeny dodatky nájemních smluv na 
bytové a  nebytové prostory (Vlková, 
Ottmarová)

- zadáno vypracování znaleckého po-
sudku ohodnocení spoluvlastnického 
podílů na pozemcích Brdo (u  hřbito-
va), po obdržení posudku cena akcep-
tována vlastníkem

- pokračování řešení převodu podílu 
obce na bytovém domě č. p. 520, Stará 
Paka – daru Bytovému družstvu Stará 
Paka, IČO: 25946561, obeslány staveb-
ní firmy a Bytové družstvo Stará Paka 
k součinnosti

- jednání s  vlastníky o  možné koupi, 
prodeji či směně pozemků Roškopov 
(hřiště)

- provedena objednávka vybavení JSDH 
(zásahová obuv, rukavice, akumuláto-

ry, lano, světlo,  polohovací pásy atd.)
- objednána výroba 1 ks velkoobjemové-

ho kontejneru se sklopnými bočnicemi 
v ½ výšky (FORNALtrading s.r.o.) pro 
potřeby obce

- urgence dodání žacího ústrojí pro stroj 
John Deere X94x / X75x

- dořešena pojistná událost - prasklé 
čelní sklo na vozidle Multicar M27, 
úhrada plnění od pojišťovny v  částce 
20 243,00 Kč

-  uzavření smlouvy (odpovědnost, hava-
rijní) na nové vozidlo ZETOR Proxima

- opětovně řešena závada měření hla-
dinoměru měřící stanice ČOV Oleška 
(stupně SPA), nové nastavení (KOC-
MAN envimonitoring s.r.o.), komplex-
ní řešení při pravidelné prohlídce 

- objednáno vyhotovení pasport stávají-
cího dopravního značení

- zajištění revize plynových spotřebičů 
v majetku obce 

- provedení revize kolového žebříku 

majetek
- zakoupeno vybavení pro jednotku 

JSDH Stará Paka v celkové výši 71 152 
Kč

- zakoupen tablet pro navigaci, provede-
na instalace navigace RescueNavigator 
pro jednotku JSDH Stará Paka 

- pořízeno žací ústrojí pro John Deere 
X948, včetně mulčovací sady (STROM 
PRAHA a.s.)

- dokončeno zastřešení odpadových ná-
dob v Roškopově (PEJISTRO s.r.o.)

- řešen havarijní stav topného systému 
budovy mateřské školy Stará Paka, 
provedena prohlídka smluvním part-
nerem (VYKOM s.r.o.), konstatován 
havarijní stav

- zakoupen notebook HP pro potřeby 
knihovny a  Obecního úřadu (ZAMA 
s.r.o.)

- zakoupeny sněhové řetězy na nový 
traktor ZETOR, řešeno zakoupení 
oboustranné radlice pro nový traktor 
ZETOR - vyhrnování sněhu 

- pořízen velkoobjemový kontejner se 
sklopnými bočnicemi (FORNAL tra-
ding s.r.o.)

- uzavřena smlouva o  koupi spoluvlast-
nického podílu na pozemcích k. ú. 
Brdo

- provedena deratizace veřejných pro-
stor (ul. Tovární, Stará Paka)

- nakoupeno dalších 8 ks ovládání veřej-
ného osvětlení (ENIKA.CZ s.r.o.)

- řešen zápis do technického průkazu 
přívěsného vozíku (plachty), kontakto-
ván výrobce SACHER-PŘÍVĚSY s.r.o. 
k zaslání homologace 

- provedena revize hasicích přístrojů 
v majetku obce

- provedena pravidelná prohlídka hřišť 
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v majetku obce (Hřiště Hrou s.r.o.) 
- požádáno o  dotaci od MAS Brána do 

Českého ráje na kulturní akce obce 
(byla schválena dotace ve výši 5 000 
Kč)

akce
22. - 24. 2. 2022 
- zajištění akce „Ukliďme Česko“, odveze-
no 21 pytlů odpadků
11. 3. 2022 
- beseda s Ladislavem Chlumem „AUS-
TRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND“ 
26. 3. a 9. 4. 2022 - vítání občánků
22. 4. 2022 
- beseda s  RNDr. Václavem Menclem, 
PhD., „Zkamenělé stromy z Podkrkono-
ší“
02. 5. 2022 
- sportovní den s  TAJV - ve spolupráci 
se ZŠ
20. 5. 2022 
- slavnostní zahájení výstavy Daniely 
a Jiřího Vítových
20. 5. 2022 
- posezení seniorů a hasičů Brdo
24. 5. 2022 - Jarní posezení seniorů Stará 
Paka s vystoupením dětí z MŠ
28. 5. 2022 - vítání občánků
03. 6. 2022 
- beseda Transsibiřská odysea - Po sto-
pách československých legionářů
14. 6. 2022 - pasování dětí na čtenáře

ostatní 
- uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotací v  rozpočtu obce, fi-
nanční prostředky již byly převedeny 
žadatelům

- uskutečněna pravidelná konzultace 
v oblasti BOZP

- obdržena projektová dokumentace na 
instalaci odrazového zrcadla (Stará 
Paka, ul. Revoluční, odbočka „Hřebčín 
a kynologické cvičiště“, objednáno do-
dání a instalace 

- řešení situace okolo rušení Stavebního 
úřadu Stará Paka - písemný nesouhlas 
na Krajský úřad KvH kraje, dotazník 
Sdružení místních samospráv

- podána žádost o  dotaci „Úprava uče-
ben MŠ Stará Paka“

- obdržena odpověď na dotaz na Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje na pří-
pravu a  realizaci rekonstrukce silnice 
II/284, informace zveřejněny na webu 
obce a v Podhoranu, uskutečněna další 
pracovní schůzka s  projektanty akce, 
zástupci investora, VOS, a.s. atd.

- spolupořádání sbírky „POMOC 
UKRAJINĚ“ – poskytnutí nebytových 
prostor Obecního sálu, poskytnutí pra-
covníka

- zasláno písemné upozornění subjektu 

VELVETA Varnsdorf a.s. na žalostný 
stav zeleně v  parku „Velveta“ a  výzva 
k nápravě 

- proběhl přezkum hospodaření obce za 
rok 2021 (28. – 29. 3. 2022), vše v po-
řádku

- proběhlo několik jednání ohledně 
změny č. 1 územního plánu, řešeny do-
tazy, připomínky

- řešení stížnosti na vytékání splaško-
vých vod z  jímky u  objektu č. p. 49, 
Brdo, poskytnutí součinnosti odboru 
životního prostředí MěÚ Nová Paka 
a ČIŽP

- účast na školení řízení části veřejného 
osvětlení (ENIKA CZ, s.r.o.), testování 
ovládání veřejného osvětlení v  Ústí - 
stále vykazuje závady

- zvýšení měsíčního limitu CCS karty 
(zdražení PHM) 

- prováděn výkon opatrovnictví (p. Bo-
rosová), zdravotní stav, životní potřeby, 
KÚ KvH kraje

- účast na webináři „Elektronická spiso-
vá služba“

- zajištěno doškolení pracovníků obce - 
obsluha motorových pil

- zajištění doškolení řidičů – referentů, 
kteří se nemohli zúčastnit v původním 
termínu

- dokončována náprava a  rekonstrukce 
agendy „Pohřebnictví“ - ke všem hro-
bům již byly přiřazeny rozměry dle 
skutečnosti (nikoli fiktivní, stanovené), 
nájemci tak platí za skutečnou výměru, 
v  systému jsou již nahrány fotografie 
všech hrobů, průběžně se doplňují chy-
bějící údaje, všechny hroby budou osa-
zeny novými nerezovými čísly (původ-
ní plastová zničena, nedoplněna), již 
jsou uzavírány nové smlouvy, do konce 
roku nutno uzavřít cca 400 smluv (uza-
vření jedné smlouvy trvá cca 15 min)

- zajištěna odborná praxe 3 studentek 
střední školy na Obecním úřadě Stará 
Paka

- zorganizována schůzka členů Zastupi-
telstva obce s představiteli spolku Spor-
tem proti bariérám, z.s., v sídle spolku, 
jednáno o  činnosti spolku, o  možné 
užší spolupráci s  obcí, dále proběhlo 
seznámení s prostory a stavebními zá-
měry spolku 

- provedena inventura zapůjčených od-
padových nádob od společnosti EKO-
-KOM 

- provedeno jednání s  Probační a  me-
diační službou Jičín o možnosti výkonu 
náhradního trestu (výkonu prospěšné 
činnosti), uzavřena dohoda

- účast na Valné hromadě Vodohospo-
dářské a obchodní společnosti, Jičín 

- účast na Valné hromadě Lázeňského 
mikroregionu (Pecka) 

- řešena problematika ohlášeného rušení 
stavebních úřadů (např. účast v anketě, 
podání info KÚ Hradec Králové apod.)

- řešeno náhlé znečištění toku Rokytka – 
odebrány vzorky vody, odebrány uhy-
nulé ryby (předáno odboru životního 
prostředí MěÚ Nová Paka)

- provedena instalace nového software 
FlowCap na multifunkční kopírku 
v podatelně Obecního úřadu

- obdržena dotace z programu „Obnova 
venkova Královéhradeckého kraje pro 
rok 2022“ ve výši 762 000 Kč - použito 
na realizaci prostranství před knihov-
nou („Regenerace centra obce Stará 
Paka“)

- pro potřeby ZŠ zakoupeno 10 ks ukra-
jinsko-českého obrázkového a frázové-
ho slovníčku

- řešeno prosakování močůvky na po-
zemku v Karlově a stav odpadní jímky 
(Brdo)

- opětovně řešena černá skládka v  k. ú. 
Ústí u Staré Paky, provedeno místní še-
tření, přijat návrh na řešení 

- provedena další úprava pasportu (evi-
dence) hrobových míst v  aplikaci 
GOBEC (přiřazení čísel a fotografií na 
ČS hřbitově), průběžně jsou uzavírány 
smlouvy o nájmu hrobového místa 

- vyhotoven pasport současného do-
pravního značení na celém území 
obce Stará Paka, vloženo do aplikace 
GOBEC

- poskytnuty další informace ke studii 
kanalizace Roškopov (Ing. Kujan)

- řešeny výpadky svozů odpadu Brdo 
- prováděn výkon opatrovnictví dle roz-

hodnutí soudu (běžné provozní zále-
žitosti, zdravotní stav, bydlení, řešena 
pohledávka – splátkový kalendář atd.)

- proběhla kontrola ČIŽP se zaměřením 
na dodržování povinností týkajících se 
funkcí lesů jako složky životního pro-
středí na obhospodařovaném lesním 
majetku - vše v pořádku

- řešeny další skutečnosti spojené s plá-
novaným převodem spoluvlastnického 
podílu na nemovitosti č. p. 520, Stará 
Paka na Bytové družstvo Stará Paka, 
smlouvy Okresní archiv atd.

- řešeny nesrovnalosti s  výstavbou, fi-
nancováním a vlastnictvím pilířů mě-
ření v  ulici „K  Záduši“, uskutečněny 
konzultace s advokátní kanceláří, udě-
lena plná moc k  zastupování, zaslána 
výzva k součinnosti současnému členu 
Zastupitelstva obce, aby sdělil a doložil, 
jakým způsobem bylo vybudování pilí-
ře na náklady obce na jeho pozemcích 
pro jeho potřebu z  jeho strany s  obcí 
Stará Paka v minulosti dořešeno 
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(foto: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/
profil/zuzana-koprivova)

POZVÁNKA NA KONCERT 
BAROKNÍ HUDBY

V KOSTELE SV. VAVŘINCE 
Při příležitosti svátku sv. Vavřince vás Obecní úřad Stará Paka a OPEN ART, 
z.s. zvou na koncert klasické hudby ve staropackém kostele sv. Vavřince.  

BAROKNÍ VARIACE VE STARÉ PACE 
se uskuteční v sobotu 14. 8. 2022 v 17.00 v rámci festivalu  

Podkrkonošské hudební léto (www.hudebni-leto.cz).

Představí se zde operní pěvkyně Zuzana Koś Kopřivová, kterou mů-
žeme v sezóně 2021/22 slyšet například v Národním divadle Praha jako 
Esmeraldu v Prodané nevěstě nebo Papagenu z Kouzelné flétny, v Divadle 
J. K. Tyla v Plzni v Janáčkově opeře Věc Makropulos jako Kristinu nebo 
jako Donu Elvíru v Rossiniho opeře Italka v Alžíru. Historicky poučený 
barokní koncert bude probíhat za doprovodu vyhledávaného mladého 
cembalisty Ondřeje Bernovského, fenomenálního hobojisty Jana Součka 
(člen Prague Philharmonia a Belfiato Quintet) ve spolupráci s vynikající 
violoncellistkou Marií Součkovou. Vstupné je zdarma.

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

VÝSTAVA FIGURÁLNÍ KERAMIKY A DŘEVOŘEZBY RODINY 
VÍTOVY Z HOŘEŇÁKU V KNIHOVNĚ VE STARÉ PACE
20. května 2022 jsme vernisáží zahájili 
výstavu dvou výtvarníků – manželů Víto-
vých. Vystavená díla jsou důkazem toho, 
že nové věci se můžeme učit po celý život 
– klidně i při nástupu do důchodu. Vý-
stavu zahájil Mgr. Milan Pospíšil, mimo 
jiné bývalý kolega paní Vítové, o hudební 
doprovod se postarala dcera Daniela.
Přišla spousta přátel a  známých a  při 
dobrém vínku a občerstvení jsme prožili 
prima páteční odpoledne.

Daniela Vítová
Dovršením důchodového věku končí 
produktivní část života, v mém případě 
práce se studenty, která mě uspokojova-
la, ale přesto jsem toužila po hmatatel-
nějších výsledcích své práce. Zkoušela 
jsem různé výtvarné techniky, absolvo-
vala různé kurzy kreslení. Na nahodilém 
kurzu keramiky si mě našla hlína. A byla 
to „láska na první dotek“. Přestože náplní 
kurzu byla užitná keramika, spontánně 
jsem vytvořila první dvě figury – Marii 
a  Josefa. To mě přivedlo na myšlenku 
vytvořit betlém. Během tří měsíců byl 
na světě. Figury tvořím svými technolo-
gickými postupy, často stylem „pokus-
-omyl“. Je pro mě vzrušující zábavou, 
když beztvará šedá hmota „ožívá“.
Snažím se učit nové techniky, proto jsem 
prošla kurzem v  Kohoutově, nedávno 
sochařským kurzem u  sochaře Alberta 
Králička.

S hlínou si pohrávám již skoro deset let, 
stále mě překvapuje, jaké možnosti nabí-
zí, a stále mě baví.

Jiří Vít
Ač strojař, od dětství mu „vonělo dřevo“. 
Sousedova truhlářská dílna byla jeho 
dětským rájem. V  dospělosti vyráběl ve 
volném čase pro rodinu postele, stolky, 
police a renovoval starý nábytek. Postup-
ně si zařizoval truhlářskou dílnu.
Pod stromečkem našel řezbářská dlá-

ta a  poukaz na řezbářský kurz. Lipové 
dřevo si ukládal už několik let, a  tak se 
v posledních dvou letech pustil do vyře-
závání. Nejprve mu byla inspirací příslo-
ví. Věříme, že Vás jeho dílka nepohorší, 
ale pobaví. Dnes se zabývá figurálními 
motivy.

Rádi budeme inspirací pro druhé. 
Vždy je čas začít s něčím novým, nikdo 
netuší, pro co má vlohy, co jemu a třeba 
i druhým přinese potěšení.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letos na jaře jsme konečně po dvou le-
tech mohli pozvat nově narozená mi-
minka na slavnost „vítání občánků“. No 
miminka, některým dětem již byly má-
lem tři roky! Takže kolébka, do které mi-
minka vkládáme, stála tentokrát opodál 
a děti se usazovaly do pohodlného prou-
těného vajíčka. Abychom dohnali vše, co 
nám covid neumožnil, konalo se vítání 
občánků 3x a  vždy to bylo ještě na dvě 
skupiny. Vždyť jsme přivítali rekordních 
43 dětí!!! A že bylo veselo, o tom nikdo 
nemusí pochybovat.
Sboreček z MŠ dětem a všem přítomným 
zazpíval několik písniček, pro mimin-
ka byly připraveny jako dárek kostičky 
a v rámci akce Bookstart – S knížkou do 
života, kterou podporuje ministerstvo 

kultury, obdržely všechny děti baťůžek 
nebo „kapsu“ plnou knížek, námětů 
a nápadů na podporu čtenářství. 
Ve své řeči paní ředitelka MŠ Jana Staň-
ková i pan starosta 
Herber ve vtip-
ném tónu nastíni-
li, co všechno naše 
obec pro rodiny 
s  malými dětmi 
nabízí a co je čeká, 
než děti dospějí. 
Po slavnostním 
přípitku se všich-
ni společně pod 
odborným dohle-
dem fotografky 
Martiny Šepsové 

vyfotografovali a  já si Vám teď dovolím 
představit naše malé občánky: 

H.Hylmarová

Foto č.1. : Vojtěch Kubík, Jakub Strnad, Stella Totková, Anežka 
Vítová, Matěj Vodička, Martin Ježek a Vít Řehák

Foto č.2.: Hana a Vít Kulhánkovi, Sabina Patková, Karolína Ny-
plová, Jasmína Zívalová, Tobiáš Cerman, Jakub Pech a Adam 
Jerie

Foto č.4.: Markéta Kubíková, Karol Krtička, Marek a  Matyáš 
Prejs, Milan Dlask, Patricie Hlostová, Anděla Gaudlová a Ví-
tězslav Roman.

Foto č.5.: Daniel Buš, Tomáš Gregor, Amálie Slavíčková, Fran-
tiška Ouzká, Leontýna Stuchlíková, Jan Nypl, Matěj Prokeš, 
Mia Čmuchalová a Matyáš Stoček

Foto č.3.: Theodor Gottstein, Eliáš Witschel, Vojtěch Dubský, 
Štěpán Vilušínský, Tadeáš Porubský, Matyáš Dont, Pavel Bárta 
a Kristýna Monaci.

POSEZENÍ PRO SENIORY
Z důvodu covidu se také několikrát neuskutečnilo pravidelné setkávání seniorů před Vánoci.
Proto jsme se s panem starostou rozhodli, že je načase se sejít, popovídat si a prožít společně příjemné odpoledne. A tak se i stalo. 
24. května odpoledne se po dlouhé době zcela zaplnil nový společenský sál. Seniory přivítaly děti z mateřské školy, které pod ve-
dením paní učitelky Hamáčkové zazpívaly pásmo písniček. Poté následovala volná zábava a za hudebního doprovodu pana Válka 
a jeho kolegů došlo i na tanečky. 
Podle nálady zúčastněných si myslím, že se setkání vydařilo a budeme se těšit na příští přátelské posezení.

H. Hylmarová
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STAROPAČTÍ HASIČI
Tak se zase po nějakém čase setkáváme 
na stránkách Podhoranu a  je nám po-
těšením, že máme o  čem psát. Přestože 
loňský rok a  vlastně i  počátek letošní-
ho se nesly v  duchu protiepidemických 
opatření, nezaháleli jsme a pečlivě se při-
pravovali na okamžik, až omezení poleví.
Dočkali jsme se v polovině února, a pro-
tože jsme byli připraveni, a musíme říci, 
že štěstí stálo na naší straně, hned první 
den „rozvolnění“ jsme mohli uspořádat 
country bál. V přístavbě obecního úřadu 
si to hosté náramně užili a pro nás to byl 
impuls k přípravě dalších akcí.
Moc jsme se těšili, až s  mladými hasiči 
vyrazíme na odložený výlet do Planetá-
ria v Hradci Králové. V sobotu 2. 4., krát-
ce po poledni, jsme se sešli u  hasičské 
zbrojnice a dvěma vozidly vyrazili vstříc 
novým zážitkům. Na přání dětí jsme 
nejdřív „přepadli“ fastfoody a  s  plnými 
břichy se odpoledne uvelebili v poloho-

vacích křeslech přednáškového sálu pod 
kopulí planetária. Program byl nesmírně 
zajímavý a na našich průvodcích vesmí-
rem bylo vidět, že práce je skutečně baví. 
Ačkoliv šlo o program pro děti, i my do-
spělí, stiženi postgastrální demencí, jsme 
vydrželi a  společně s  dětmi si odnesli 
nádherný zážitek.
S  blížícím se termínem Filipojakubské 
noci jsme začali s  intenzivními přípra-
vami programu. Poslední dubnový den 
máme všichni spojený s  ohněm, čaro-
dějnicemi a  myslím, že všichni z  nás 
se po zimě těší na první větší venkovní 
akci. Letos jsme se jako hasiči rozhodli 
uspořádat a zorganizovat akci pro veřej-
nost a  založit tak tradici každoročního 
společného setkávání. Organizace nebyla 
jednoduchá. V  plánu jsme měli zajistit 
všem hostům přístřeší, sociální zázemí, 
občerstvení a hlavně zábavu.
Pro větší děti jsme připravili dobrodruž-

nou výpravu do loupežnického brlohu 
a  ty menší vyslali vykopat kořen man-
dragory. Z loupežnického brlohu se nám 
děti vrátily i s trofejí – dřevěným kyjem, 
pomocí kterého později „chlapská“ část 
hostů poměřila svoje síly v hodu do dál-
ky. S mandragorou to bylo slabší. Drobné 
kousky, které se dětem podařilo vykopat, 
byly pro další využití neupotřebitelné. Je 
to škoda, protože takový křen k buřtíku 
nebo ke guláši je prostě lahoda. Příští 
rok budou děti jistě úspěšnější. Když už 
byl zmíněn guláš, nemůžeme se nezmí-
nit o soutěži v jeho vaření. 3 týmy sved-
ly vyrovnaný souboj, v  jehož závěru byl 
všemi, kteří ochutnali, pomocí hlasova-
cích žetonků zvolen vítěz. Není důležité, 
kdo vyhrál. Důležitá pro nás je zkušenost 
s  takovou soutěží a  to, že se mezi ná-
vštěvníky těšila velikému zájmu. Máme 
tak možnost do příštího roku „vychytat 
mouchy“ a  nabídnout možnost účasti 
širšímu okruhu soutěžících. Tradice je 
založena!
S blížícím se létem přišel čas i na trochu 
té „hasičiny“. SDH Stará Paka měl tu čest 
pořádat letošní ročník okrskové soutěže 
v požárním sportu. Po „nácviku“ v budo-
vání zázemí pro hosty v rámci čarodějnic 
pro nás byla příprava závodiště a zázemí 
pro hosty o něco snazší. Tím spíše, když 
na přípravu soutěžní trati dohlíželi naši 
zkušení rozhodčí Karel Rail a  Miroslav 
Dočekal. Odpoledne 28. května se tak 
soutěžní týmy mohly soustředit jen na 
podání nejlepšího výkonu. 
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev a mimo 
soutěž si ve dvou družstvech „zazávodili“ 
i naši mladí hasiči. Týmu SDH Stará Paka 
bylo ctí poměřit si síly s  týmy z Úbisla-
vic, Brda, Ústí u St. Paky a dvěma týmy 
z Roškopova. Roškopovští navíc znejistili 
své soupeře, když druhý z týmů sestavili 
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Transsibiřská odysea: 
Po stopách československých legionářů
V pátek 3. června se v sále Obecního úřa-
du konala přednáška Transsibiřská ody-
sea: Po stopách československých le-
gionářů. Po stopách svého pradědečka, 
československého legionáře Jana Kouby, 
který bojoval v Rusku za samostatné Čes-
koslovensko a později proti bolševikům, 
se vydala paní Ina Píšová. Na začátku její 
cesty byl nález pradědečkova deníku, kde 
popisuje svá léta strávená v první světové 
válce. Ina se po jeho přečtení rozhodla 
vydat se na Transsibiřskou magistrálu, 
která ji zavedla nejen hluboko do mra-
zivé tajgy a  vzdálených sibiřských ves-
niček, ale především do vlastní rodinné 
historie. Na otázku, zda se díky této cestě 
změnil její pohled na pradědečka nebo 
na legie, odpověděla v rozhovoru pro Li-
dové noviny: „Obrovsky. Dokud jsme ten 
jeho příběh pořádně neznali, jen jsme si 
v  rodině pořád dokola vyprávěli, že dě-
lal hrdinské skutky. Najednou se nám 
ale ukázal jiný Jan. Obyčejný kluk, který 
během války musel udělat spoustu pro-
blematických rozhodnutí, na která nebyl 
vždycky hrdý. Třeba když musel hned na 
začátku války nedaleko od sebe nechat 
v bolestech zahynout jiného rakouského 
vojáka, protože kdyby se hnul zpoza stro-
mu, schytal by to taky. Statečný přesto 
byl, ale nebylo to takové to plakátové hr-
dinství, ale spíš malé, neviditelné skutky 
lidskosti. Třeba se velmi laskavě choval 
k ruským vesničanům. Sám byl ze staré-
ho selského rodu a měl ty obyčejné sibiř-
ské lidi hrozně rád. Když v jedné vesnič-
ce viděl, jak moc se místní legionářů bojí, 
uspořádal tam „český večer“ a hráli tam 
s  kapelou, aby prolomili ledy.“ Zdroj:  

https://www.lidovky.cz/domov/legionari- 
jak-to-bylo-doopravdy-zoufaly-pribeh-
zapomenute-armady-na-ustupu
O svém pradědečkovi nám paní Ina vy-
právěla více než hodinu a  po skončení 
oficiální části byla dále ochotná odpoví-
dat na zvídavé dotazy návštěvníků i dis-
kutovat o aktuální situaci v Rusku. 
Zápisky obyčejného kluka, který svůj 
„hrdinský příběh“ vypráví prostřednic-
tvím každodenních válečných zážitků, 
kdy je někdy velmi těžké udržet si lidskou 
důstojnost i jen zdravý rozum, jsou svou 
přímočarostí srozumitelné a  v  dnešní 
době bohužel velmi aktuální… I  proto 

jsme paní Inu požádali, zda by před-
nášku na podzim nezopakovala v  míst-
ní škole… věříme, že je schopna náplní 
a formou vyprávění oslovit i starší děti.
Díky této přednášce jsme také zjistili, 
že i  mezi staropackými a  roškopovský-
mi obyvateli je několik potomků rus-
kých legionářů. Ani jejich příběhy by 
neměly zůstat zapomenuty… Pokud je 
chcete dokumentovat a  sdílet, kontak-
tujte, prosím, p. Hylmarovou ve staro-
packé knihovně nebo p. Krejčovou na  
(katka@open-art.cz)

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

z ostřílených hasičských veteránů. Velice 
jsme ocenili i účast dvou ženských týmů 
z Roškopova a Ústí. Pro chlapy byly ve-
likou motivací k  předvedení maxima 
možného. 
Závodilo se ve štafetě 4 x 100 m s  pře-
kážkami a v požárním útoku. Všichni do 
sportu dali vše a někteří odhalili svoje li-

mity. Z celkového klání nakonec jako ví-
tězové odešli hasiči z Brda (na fotografii 
zleva: Aleš Zmek, Adam Sládek, Kryštof 
Doleček, Martin Muhl, Jirka Muhl, David 
Wolf, Hynek Wolf ), v závěsu za nimi tým 
hasičů z Roškopova a „bronzovou“ si od-
nesli Úbislavičtí. Mezi ženami měly více 
sportovního štěstí hasičky z Roškopova. 
Ani naši mladí nebyli zahanbeni a svými 
výkony dospělákům slušně konkurovali. 
Vzhledem k věkové kategorii jsou pro ně 
podmínky soutěžení jednodušší, a  tak 
je srovnání s výkony dospěláků složitěj-
ší. Co však můžeme s jistotou říci, je, že 
všichni, včetně diváků, si hasičské soutě-
žení užili a na místě až do večera panova-
la zábava a přátelská atmosféra.
Nemůžeme nezmínit, že veškeré naše 
akce jsme v takovémto rozsahu schopni 
pořádat jen za nemalé finanční a osobní 

podpory sponzorů a  Vás, kteří za námi 
na naše akce chodíte. 

Co nás čeká dál? Jistě toho bude víc, ale 
vypíchněme to nejbližší: 

1) Soutěž našich mladých hasičů v Holo-
vousích 18. června.
2) Před prázdninami určitě výlet s hasič-
skými dětmi po okolí se stanováním.
3) Všichni už také pracujeme na pří-
pravách oslav výročí 130 let od založe-
ní Sboru dobrovolných hasičů ve Staré 
Pace, které proběhnou v sobotu 10. září 
2022 na louce nad „Sokolákem“. Udě-
lejte si čas, očekávejte bohatý kulturní 
program, výtečné občerstvení a přede-
vším příjemná setkání.

-staropačtí hasiči-
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ŠKOLKA

MŠ v čase
Září jsme zahájili s dvěma třídami před-
školáků a nebude tomu jinak ani v dal-
ším školním roce.

Strašidelná zahrada -
říjen
Kdo se ve Staré Pace nebál, přišel a  stal 
se hrdinou. Krvelačné dětské sestry, lido-
žrouti, upíři, duchové, peprníci, mumie, 
chemici nebo zákeřné zahradnice, ohně 
a  drobné úkoly. Sem tam někdo někde 
ležel a  dlouhé roky se nehýbal…To vše 
a  další bylo k  vidění. Ohlasy se k  nám 
dostávaly velmi pozitivní a to je pro nás 
největší odměnou. Všem děkujeme.

Saunování - listopad
Pro podporu zdraví provádíme v zimním 
období v naší mateřské škole pravidelně 
saunování. Covid nám aktivitu dříve ne-
dovolil, a  tak jsme se s  radostí konečně 
saunovali. 
Mohou se účastnit všechny děti. Po ro-
dičích nevyžadujeme žádný poplatek, vše 
hradí školka.
Na příští rok nebudou děti nosit ani své 
ručníky, s kterými pravidelně bojujeme. 
MŠ využila dostatku finančních pro-
středků od našeho zřizovatele a nakou-
pila vlastní. 

Zimní výlet za sněhu-
láky do Lomnice nad 
Popelkou - prosinec
Třída Sedmikrásek vyrazila na zimní 
výlet do obory, k  zámečku v  Lomnici 
nad Popelkou. Zde je čekalo překvapení 
v podobě veselých kamarádů, dřevěných 
sněhuláků. Veselí sněhuláci jim ukazova-

li cestu za dobrodružstvím. Na zvířátka 
také nezapomínáme ani u nás ve školce. 
Výlet se nám moc líbil a s sebou si odná-
šíme spoustu krásných vzpomínek. 

Lyžařská školička 
- leden
Naše MŠ letos navštěvovala lyžařskou 
školičku v Nové Pace ve Ski areálu Má-
chovka. 
Je určená především pro předškolní děti. 
Počasízrovna nepřálo, ale vše jsme spo-
lečně zvládli.

Olympiáda v Mš - únor
Žijeme sportem Beijing 
2022 4. 2. - 20. 2. 2022 
Místo doma u televize si staropacké děti 
užily zimní olympiádu ve školce i venku. 
První den začalo slavnostní zahájení. Po-
zvali jsme rodiče i děti ze základní ško-
ly, aby se přišli podívat na zahájení naší 
olympiády. Děti přivítaly rodiče vlastno-
ručně vyrobenými vlajkami z  různých 
zemí a  paní učitelka Míša Hamáčková 
spolu s paní ředitelkou měly připravený 
program s  hudbou a  ohnivou show, to 
vše zakončené během kolem školky. Ro-
diče i sourozenci se také zapojili, za to 
jim patří velké díky. 
Takovou legraci na čerstvém vzduchu 
a netradiční sportovní aktivity děti ještě 
nezažily. 

iPady v mateřské školce 
– březen
Proč iPady? A  co jiného? Interaktivní 
tabule, na kterou by se děti měly dívat 
a čekat, až budou na řadě, organizovaně 
se střídat, být na očích všem? V norských 
školkách má také každé dítě svoji udičku 
i nůž, loví a kuchá ryby. Co se chci na-
učit, si musím vyzkoušet. Koupit něko-
mu vysněné plavky, až se naučí plavat? 
Ostré nůžky, až bude umět s tupými? 
Projekt EU a  finanční podpora MŠMT 
nám umožnily zakoupit 16 iPadů. Mo-
derní technologie a postavení vzdělávání 
se mění. Žáci, kteří se dnes ve školách 
vzdělávají, se výrazně liší od předcho-
zích generací. Výuka s  produkty Apple 
dokáže přicházet s  jedinečnými nápady, 
které umožňují osobní výuku ve všech 
úrovních. 

Karneval 
Po roce jsme si připomněli téměř zapo-
menutý tradiční zvyk - masopust. Děti se 
seznámily s lidovými tradicemi v období 

masopustu a  společně se těšily na slav-
nostní karnevalový den. Ještě přichystat 
výzdobu, nafouknout balónky a můžeme 
začít. Hned po ránu se děti i paní učitelky 
sešly v  maskách, byla zde spousta nád-
herných kostýmů. Soutěžili jsme, tančili, 
hráli hry a  užívali si přítomnosti jeden 
druhého. Celé karnevalové dopoledne 
jsme si užili i v Beruškové třídě, kde nás 
čekaly disco tance a  ohňostroj s  konfe-
tami. Děkujeme rodičům za přípravu 
kostýmů. 

Sportovní školička 
Sportovní školička pod vedením zkuše-
ných trenérů probíhá v tělocvičně na zá-
kladní škole. Děkujeme panu řediteli za 
poskytnutí místa v tělocvičně pro mateř-
skou školku. Každý rok se na ni těšíme, 
protože je naše školka zaměřená hlavně 
na sportovní aktivity. 
Děkujeme také trenérům této sportov-
ní školičky, že si pro naši školku udělali 
čas.

Asistentky maminky
Ředitelka MŠ umožnila zájemcům stát 
se jeden den asistentem ve třídě. Cílem 
bylo, aby rodiče mohli nahlédnout pod 
pokličku do kotle. Zkusit si vše na vlastní 
kůži, to je praxe.
Přihlásily se skutečně šikovné ma-
minky, které byly platnou podporou. 
Překvapení, že každé dítě je jiné a musí 
uplatňovat individuální metody, bylo ve-
liké. Děkujeme odvážným.
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ŠKOLA

Logohrátky se Slávkem 
Bourou bylo zábavné představení 
logopedických preventivních chvilek, 
u kterého se děti velmi pobavily.

Plavání absolvujeme v  jičínském 
bazénu. Bazén nám pravidelně nabízí 
jarní termíny, aby děti získanou doved-
nost v  létě ihned osvojily a  vyhnuly se 
zimním nemocem. Letošní kurz absol-
vuje 30 dětí.

Indiánská stezka na den dětí, 
návštěva hvězdárny v  Hradci Králové, 
environmentální program v Hradci Krá-
lové, cyklovýlety, aj. jsou další aktivity, 
které nám zpestřují program.

Další školní rok zahájíme s plně obsaze-
nou MŠ a  dvěma třídami plnými před-
školáků. 

Během prázdnin nás čeká kompletní re-
konstrukce jedné třídy, na kterou jsme 
obdrželi finanční příspěvky od zřizo-
vatele. Naše kuchyň si také zasloužila 
moderní vybavení a je nyní celá z nere-
zu. Další rekonstrukce MŠ je v příprav-
né fázi. MŠ se opět zapojila do nového 
evropského projektu a  přínosem bude 
personální podpora dětem.

Děkujeme všem přátelům MŠ, kteří 
nám pomáhají a spolupracují s námi.

Crhová Radka
Staňková Jana

Ze života školy v r. 2021 – 2022
Konečně zase můžeme normálně fungovat! Chodíme do školy 
a vážíme si toho, že můžeme být s ostatními. Dokonce si uží-
váme spousty akcí, které dlouho byly zakázány. O to je to in-
tenzivnější.

Plavecký výcvik 2. a 3. třídy
Po vynucené covidové pauze se na podzim vrátili žáci do bazé-
nu v Nové Pace. Pod vedením plaveckých instruktorů absolvo-
vali deset dvouhodinových lekcí. Plavecký výpadek byl trochu 
znát, ale o to větší pokrok některé děti udělaly. Do závěrečných 
závodů sice zasáhla jedna z mnoha karantén a mokré vysvěd-
čení se muselo dovézt do školy, ale i tak si děti plavání užily.

L. Novotná

Lyžařský výcvik
I když to tak dlouho nevypadalo, nakonec bylo začátkem dru-
hého pololetí povoleno pořádat ozdravné akce, školy v přírodě 
a sportovní kurzy. Rychle jsme tedy využili situace a potvrdili 
ubytování na chatě Eliška u  skiareálu Aldrov ve Vítkovicích. 
Nakonec se nám povedlo získat dřívější termín pobytu než ten 
původně dlouhodobě zarezervovaný, což bylo výborné s ohle-
dem na sněhové podmínky. 

Více než 30 dětí ze 7. – 9. ročníku a 4 učitelé strávili parádní tý-
den od 12. do 18. března na sjezdovce, ale kdo chtěl, měl mož-
nost si zkusit i běžky, neboť běžecké okruhy nad chalupou byly 
ještě stále upravovány. Některým dětem se to zalíbilo natolik, 
že absolvovaly úterní „odpočinkový“ výlet k hotelu Rezek na 
běžkách. A díky dobře upravované sjezdovce a  skvělému po-
časí (i díky našim výkonným instruktorům lyžování – pánům 
učitelům a  paním učitelkám) všichni úplní začátečníci (těch 
bylo letos po covidové pauze nezvykle hodně) zvládli základy 
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sjezdového lyžování na výbornou a  neohroženě sjížděli také 
prudší část sjezdovky, z níž měli zpočátku obavy. Ani ostatní 
nezaháleli a vylepšovali svůj lyžařský styl, někteří se dokonce 
učili zvládnout sjezdovku na snowboardu.
Hezké ubytování přímo na sjezdovce, výborná domácí strava 
a společná zábava s ostatními účastníky zájezdu byly přidané 
bonusy, díky nimž byl celý zájezd hodnocen jako velmi poda-
řený. Rádi se sem opět příští zimu vrátíme.

J. Krausová

Den Země 2022 – Česká lesnická akademie Trutnov
Na oslavu letošního Dne Země vyrazili žáci celé naší školy do 
Trutnova navštívit Střední školu a vyšší odbornou školu lesnic-
kou. 
Studenti druhého a třetího ročníku si pro nás připravili příro-
dovědné aktivity. Děti plnily různé zábavné úkoly a zároveň se 
seznamovaly se zajímavostmi spojenými s životem v  lese. Na 
stanovištích poznávaly např. druhy dřevin, šišek, parohy, vá-
bení jelenů, zkusily si střelbu ze vzduchovky, sledovaly ukázky 
dřevorubeckých dovedností, ukázky práce loveckého psa, hru 
na lesní roh …… 
Na závěr si děti mohly prohlédnout prostory školy s bohatými 
sbírkami přírodnin.
Trošičku nás pozlobilo aprílové počasí, ale jinak to byl užitečně 
strávený čas uprostřed přírody.

M. Nosková

Čarodějnický rej
V pátek 29. dubna uspořádali žáci 9. třídy pro žáky školy čaro-
dějnické odpoledne. Jelikož se kvůli koronaviru nekonaly tra-
diční akce jako Rej skřítků a Karneval, byla tato akce první po 

dlouhé době. 
Žáci 1. stupně se přeměnili na čaroděje a čarodějky, vzali svá 
košťata a  s  napětím čekali, co si pro ně deváťáci připravili. 
Na terase školy a v prostoru za školou se děti mohly účastnit 
mnoha soutěží, které se nesly v čarodějnickém duchu. Tak na-
příklad podle receptu, který si museli žáci sami přečíst, vařili 
různé lektvary. Také se hrála metaná s košťaty, přenášelo se oko 
na lžíci, skládalo se čarodějnické puzzle atd. Došlo i na mód-
ní přehlídku všech čarodějů a  čarodějek a byly vyhodnoceny 
nejoriginálnější převleky. Počasí nám přálo, a proto se na závěr 
akce mohlo konat dlouho odkládané opékání vuřtů společně 
s  rodiči žáků. Žáci 2. stupně si užili čarodějnickou diskotéku 
v tělocvičně školy. 

S. Stuchlíková

Divadelní představení v Hradci Králové
Po dlouhé covidové pře-
stávce nám konečně při-
šla z Klicperova divadla 
v Hradci Králové nabíd-
ka divadelních předsta-
vení pro školy. Žáci oka-
mžitě souhlasili s tím, že 
pojedeme 6. května na 
hru Tři kamarádi, která 
je adaptací románu E. 
M. Remarqua. Zhlédli 
jsme příběh o  velkém 
přátelství a  lásce. Všem 
se nám velmi líbil, určitě 
i proto, že jsme v divadle 
tak dlouho nemohli být.
Cestou do Hradce jsme 
se také zastavili na boji-
šti z doby prusko – rakouské války, na Chlumu u Sadové. To 
se žákům hodí při výuce dějepisu. A nebyl by zájezd úspěšný, 
kdybychom si nemohli „zašopovat“ v nákupním centru. 
Doufáme, že příští návštěva divadla nebude zase až za tři roky.

M. Žalská
Exkurze vybraných žáků do Techmánie Plzeň
Konečně! 17. května jsme s  vy-
branými žáky z  naší školy vyra-
zili do Techmánie do Plzně. Byla 
to odměna za nejlepší výsledky 
v  matematických a  fyzikálních 
soutěžích a výborné výsledky ve 
výuce. Exkurze byla kvůli koro-
navirové krizi odložena téměř 
o  dva roky. Spolu s  námi se do 
Plzně vypravili ještě žáci ze ZŠ 
Husitská a  Komenského z  Nové 
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Paky a ze ZŠ na Pecce.
Nejen vstup do vědeckého centra, ale i doprava byla hrazena 
z prostředků MAP Novopacko, ale čekalo nás zdarma i malé 
občerstvení pro každého.
Náležitě jsme si vše užili

J. Kuželová
Dopravní výchova 4. třídy
Povinnou a velmi důležitou součástí výuky je dopravní výcho-
va. Hlavní část probíhá ve 4. ročníku, kdy je většině žáků deset 
let, což je nejnižší hranice pro samostatnou jízdu na kole v pro-
vozu.
V  březnu proběhla teoretická příprava ve třídě pod vedením 
pana Řeháčka. Během jara jsme trénovali pravidla silničního 
provozu a  10. 6. jsme nastoupili na praktickou zkoušku na 
dopravním hřišti v Nové Pace. Žáci byli rozděleni na chodce 
a cyklisty. Pod dohledem policie řešili dopravní situace a vedli 
si skutečně dobře. Málokdy zvládnou jízdy s  tak nízkým po-
čtem přestupků. Bohužel, v letošním roce došlo ke změně tes-
tových otázek, které byly pro někoho skutečně obtížné. Spíše 
než neznalost pravidel zapracovalo horší porozumění textu. 
Většina dětí zaslouženě obdržela svoje „řidičáky“, ale několik 
dětí testy nezvládlo. Vzhledem k perfektním jízdám ale dosta-
nou na splnění testů druhou šanci ve škole a věřím, že budou 
úspěšní.
Blížící se prázdniny mohou na silnicích připravit mnoho za-
peklitých situací. Doufám, že budou naši čtvrťáci v  provozu 
pozorní, ukáznění, ohleduplní a vždy se ze svých výletů vrátí 
ve zdraví domů.

L. Novotná

Pobytový zájezd do 
Německa
Po dvou letech, kdy se 
kvůli covidové pande-
mii pro školu uzavřely 
všechny akce, mohli 
žáci 5. ročníku, jak 
bývalo na naší škole 
zvykem, vyjet na tý-
denní pobytový zá-
jezd do Německa. Od 
začátku školního roku 
jsme se na tento okamžik těšili a věřili jsme, že nám ho už nic 
nepokazí. Páťáci se celý rok pilně učili v kroužku německého 
jazyka základy němčiny, které na zájezdu využijí.
V neděli 29. května nastal očekávaný okamžik a 14 žáků 5. tří-
dy s pedagogickým doprovodem nasedlo do autobusu a vyda-
lo se směrem Německo - město Bad Langensalza. Cesta byla 

dlouhá, ale očeká-
vání a  dobrá nálada 
přispěly k  tomu, že 
nám rychle utíkala. 
V podvečer nás uví-
talo příjemné zaříze-
ní V Korunách stro-
mů, kde byla naše 
ubytovací a  stravo-
vací základna, ze 
které jsme pořádali 
každodenní výlety 
za poznáním a zába-
vou.
V  pondělí jsme na-
vštívili město Erfurt 
a jeho ZOO, odpole-
dne děti měly mož-
nost si koupit něco 
hezkého na památku 
v tamním obchodním centru, s využitím znalosti německého 
jazyka.
Úterý bylo věnováno našemu hostitelskému městečku Bad 
Langensalza, prohlídce partnerské školy, překrásných zahrad – 
Přírodní, Japonské a Růžové. V Přírodní zahradě si děti samy 
připravovaly oběd ze zdravých surovin. To byla dobrota!
Ve středu jsme se vydali dobýt středověký hrad Wartburg 
a něco se dozvědět o jeho historii. Neméně zajímavá byla pro-
hlídka německých historických staveb v  miniaturách a  kdo 
chtěl, svezl se i na horské dráze. Podvečer tohoto dne byl věno-
ván procházce „korunami stromů“.
Čtvrtek byl ve znamení solných dolů. Nejprve jsme jako hor-
níci v přilbách a pláštích sfárali 500 m pod zem. Nasedli jsme 
do džípu, který nás vozil obrovskými prostorami solných dolů. 
Bylo na co se dívat a co obdivovat: solné jezírko, stroje na těžbu 
soli, koncertní a  společenský sál vytesaný ze soli. Na rozlou-
čenou s půvabným lázeňským městem Bad Langensalza jsme 
navštívili zábavné centrum pro děti „Rumpelburg“. Zde si děti 
užívaly různé prolézačky, skluzavky, houpačky, bludiště atd. 
Možná trochu unaveni, ale plni krásných a nevšedních zážitků, 
jsme se v  pátek ráno vydali na zpáteční cestu k  domovu. Na 
těchto několik dní strávených v Německu budeme určitě všich-
ni rádi a dlouho vzpomínat.
Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě a organizaci 
tohoto zájezdu pro děti podíleli: paní zástupkyni Mgr. J. Jírové, 
paní učitelce Mgr. Z. Oborníkové, panu řediteli Mgr. P. Antošo-
vi, panu řidiči M. Ottovi a našim kolegyním z partnerské školy 
v Německu.

J. Bartošová
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Exkurze 4. a  5. třídy do Hvězdárny a  planetária v  Hradci 
Králové
Za finanční podpory MAP Novopacko vyjeli žáci 4. a  5. tří-
dy v  úterý 7. června na exkurzi do Hvězdárny a  planetária 
v Hradci Králové. Program začal poutavou přednáškou v úžas-
ném digitálním planetáriu. Žáci zažili virtuální průlet Sluneč-
ní soustavou, mohli sledovat vznik Země i  Měsíce, prohlédli 
si nejznámější souhvězdí a dozvěděli 
se mnoho zajímavého o vesmíru. Ná-
sledoval přesun do hvězdárny, kde si 
žáci za pomoci teluria ujasnili příčiny 
střídání dne a  noci, ročních období 
i  fází Měsíce. Bohužel, velká oblač-
nost neumožnila pozorování Slunce 
velkým dalekohledem v kopuli hvěz-
dárny. Třeba se sem děti brzy vrátí 
s rodiči. Byl to opravdu zážitek.

L. Novotná

Zápis do první třídy a Předškoláček
Zápis budoucích prvňáčků proběhl v pátek 8. dubna. Jsme rádi, 
že po vynucené pauze mohly děti přijít se svými rodiči a ukázat 
nám, co všechno už zvládnou a zda jsou připravené na nástup 
do školy. 
Celkem přišlo 41 dětí. Do školy pro příští školní rok jsme však 
zapsali pouze 22 dětí. Ostatní předškoláčci budou dál navštěvo-
vat MŠ a budeme se na ně těšit o rok později. 
Pro budoucí prvňáčky jsme během dubna – června opět připra-
vili pět setkání, kdy se v rámci přípravného kurzu Předškoláček 
seznamovali s prostředím školy, trochu se učili, zpívali, kreslili 
a také si zacvičili v tělocvičně. Díky těmto setkáním měli mož-
nost poznat svoji budoucí paní učitelku Mgr. Michaelu Vond-
rákovou, která je ve škole přivítá po letních prázdninách. 
Přeji všem dětem i rodičům krásné léto a těším se na setkání 
1. září. 

J. Jírová
Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
V  úterý 14. června proběhlo již tradiční slavnostní pasování 
prvňáčků na čtenáře v prostorách OÚ. Děti z Masarykovy zá-

kladní školy ve Staré Pace předvedly rodičům, sourozencům 
a prarodičům, jak se za první rok ve škole naučily krásně číst. 
Poté složily před králem čtenářský slib a byly pasovány na čte-
náře. To, že jsou pro děti písmenka opravdu zábava a nejsou 
žádná věda, předvedly v krátkém tanečním vystoupení. Za pro-
fesionální fotodokumentaci děkujeme paní Martině Šepsové. 

L. Jelínková 

Vystoupení žáků
Že se už opravdu nezadržitelně blíží konec školního roku, 
signalizuje také závěrečné kulturní vystoupení žáků, na němž 
vždy rádi předvedou, co se naučili v kroužcích mimoškolních 
aktivit organizovaných na naší škole. Letos to byl dramatický 
kroužek žáků 3. a 4. třídy a sborový zpěv žáků 5. – 7. třídy. Naše 
vystoupení pod názvem Z pohádky do pohádky se uskutečnilo 
ve středu 23. 6. 
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Zahájeno bylo tanečním vystoupením dívek ze 7. třídy v rytmu 
aerobiku, které s nimi nacvičila jejich nová spolužačka z Ukra-
jiny Nasťa. Ta pak předvedla neuvěřitelné pohybové kreace ve 
vlastním sólovém výrazovém tanci. 
Poté jsme se s děvčaty a jedním chlapcem z kroužku sborového 
zpěvu pod vedením paní učitelky Jitky Krausové (a za doprovo-
du paní učitelek Lucie Novotné a Zuzany Oborníkové) přenesli 
do pohádky O Červené karkulce v podobě minioperky Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 
Závěrečná část patřila mladším dětem a jejich autorské pohád-
ce Vodnická škola. Ta vznikla jako společné dílo dětí a  paní 
učitelek Zuzany Oborníkové a Lucie Novotné. Každý přicházel 

s nějakým nápadem a přiložil ruku k dílu. Pohádka je doplněna 
písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Všechna vystoupení byla velmi vydařená a sklidila velký aplaus 
od publika, které opět po letech hustě zaplnilo naši tělocvič-
nu. Byl to takový balzám na duši v hektickém závěru školního 
roku. Všichni jsme měli radost, že jsme se mohli takto setkat 
a předvést to, co nás zaměstnávalo po mnoho odpolední v jar-
ním období. A ti, kdo naše představení Z pohádky do pohádky 
neviděli, nemusí smutnit, určitě je ještě zanedlouho uvedeme…

J. Krausová

Školní výlety
Po dvou letech opět můžeme neomezeně cestovat a  se všemi 
třídami jsme to pořádně využili. Podělíme se o naše zážitky ze 
školních výletů, které bývají tou pravou odměnou za celoroční 
školní práci nejen pro děti, ale snad i pro mnohé pedagogy.

Pohodový školní výlet první a třetí třídy :-)
Huráá, už se blíží konec školního roku a my jsme mohli vyrazit 
na školní výlet. Vydali jsme se do malé vesničky s názvem Ostrá 
nedaleko Lysé nad Labem, kde se nachází řemeslná vesnička. 
Zde jsme si museli nejprve vyměnit koruny za groše a také si 
dát svačinu po dlouhé cestě autobusem. Poté jsme si společ-
ně prohlédli celou vesničku a pak už jsme se vrhli na tvoření 
svíček, mýdel, papíru, ozdobiček, loutek, zdobení perníčků, 
keramiky, ale také i měšců z kůže a ražbu mincí. Výlet se nám 
vydařil na jedničku!

L. Jelínková a Z. Oborníková
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Školní výlet druháků
Ve čtvrtek 26. května se žáci 2. třídy společně se žáky MŠ a ZŠ 
Vidochov rozjeli do Liberce. Nejprve navštívili iQPARK. Zde 
si ve čtyřech patrech vyzkoušeli, jak mohlo být v potápějícím 
se Titanicu, jak fungují televizní studia, jak se učilo ve staro-
dávné třídě. Mohli si zkusit navážet zboží do skladu obchodů, 
pracovat na pokladně nebo v restauraci, sjíždět jako hasiči po 
železné tyči. Děti zaujal i vodní svět, dále patro zaměřené na 
zdravovědu a  velký úspěch mělo také fakírské lože. Všem se 
líbil vodní svět i zrcadlové bludiště. V obchůdku si děti nakou-
pily dárečky a před budovou iQPARKU si zkusily společnými 
silami nadzvednout osobní automobil. To se jim nakonec po-
mocí lan a zvedáků podařilo!
Dále všichni přejeli do liberecké ZOO. Nejvíc je zde zajímali bílí 
tygři, liberecká rarita. Kromě nich byli žáci nadšeni z mláďátka 
žirafy, z tučňáků a opiček. Líbil se i pavilón plazů, sloni, zebry, 
velbloudi atd. Došlo i  na nákup plyšáků. Počasí výletu přálo 
a druháci se sice unaveni, ale naplněni vědomostmi a skvělými 
zážitky v podvečer navrátili domů. 

S. Stuchlíková

Školní výlet čtvrťáků a páťáků do Kutné Hory
V krásný květnový den vyjeli čtvrťáci a páťáci na školní výlet 
do Kutné Hory.
Na programu byla nejprve prohlídka chrámu svaté Barbory, za-
psaného od roku 1995 na seznamu UNESCO. Chrám je zasvě-
cen panně Barboře, která je patronkou všech, kteří mají nebez-
pečné povolání, zejména horníků. Prohlédli jsme si nádhernou 
pětilodní gotickou katedrálu, kterou zdobí úžasné klenby, fres-

ky, vitráže a také obrovské varhany, které tvoří téměř čtyři tisíce 
píšťal. Vystoupali jsme i na ochoz chrámu, odkud byl krásný 
pohled na přilehlý park. Socha horníka nám pak napověděla 
další program, na který se všichni těšili.
Od chrámu jsme se přesunuli k  Českému muzeu stříbra. Po 
krátké instruktáži o chování v podzemí jsme se vydali na pro-
hlídkový okruh nazvaný „Cesta stříbra“. Průvodci nás seznámili 
se středověkým způsobem těžby v dřevěném objektu, kterému 
vévodil tzv. trejv, původní velký těžní stroj na koňský pohon. 
Prohlédli jsme si nástroje horníků i uzoučké žebříky, po kte-
rých se v dolech pohybovali. Pak jsme si již vyzvedli bílé pláště, 
nasadili helmy, vyzkoušeli funkčnost čelovek a  vyrazili jsme 
krátkou cestou po povrchu mezi zírajícími turisty ke vstupu 
do podzemí. Cesta štolou svatého Jiří je dlouhá asi 250 metrů 
a vedla nás asi 40 metrů pod zem. Chodby byly místy opravdu 
úzké a  nízké, občas se ozval i  ustrašený jekot našich malých 
havířů. Byl to prostě zážitek! Po výstupu na povrch nás úplně 
omráčilo ostré sluníčko a příšerné vedro. Prohlídka pokračo-
vala návštěvou havířské osady, kde jsme si mohli prohlédnout 
postup zpracování vytěžené stříbrné rudy. Na závěr si mohli 

zájemci vyrazit svoji 
vlastní pamětní minci.
Školní výlet by se 
nemohl obejít bez 
„rozchodu“, takže se 
děti na náměstí oka-
mžitě rozprchly na lov 
zmrzlin a  suvenýrů. 
Setkání v určený čas se 
obešlo bez ztrát, a  tak 
jsme se všichni mohli 
vydat na cestu domů. 
Výlet do Kutné Hory 
můžeme určitě dopo-
ručit.

L. Novotná a J. Bartošová

Školní výlet 6. třídy - Zrcadlová koza - 9. – 10. 6. 2022
Jako třída jsme se rozhodli jet s panem učitelem Harčarikem na 
výlet do campu Zrcadlová koza. Náš školní výlet začal jízdou 
vlakem do Dolánek u Turnova, kde jsme následně vystoupili. 
Po výstupu z vlaku jsme šli do campu Zrcadlová koza, kde jsme 
si začali stavět stany.
Chvíli jsme si odpočali a pak jsme se vydali na zříceninu hradu 
Frýdštejn. Cesta byla 15 km dlouhá a náročná. Po příchodu na 
hrad nás uvítal průvodce, který nám řekl o historii hradu. Po 
cestě zpátky do campu se celá třída zastavila na občerstvení. 
Bolaví jsme přišli do campu a dali jsme si menší pauzu. Poté si 
holky zahrály volejbal. Navečer jsme si založili táborák, u které-
ho jsme si opekli buřty. Potom jsme si šli zahrát přehazovanou 
proti jiné škole. Okolo 22:00 večer se kluci a  holky šli umýt. 
Chvíli jsme si ve stanech povídali a pak šli spát. Bohužel jsme 
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málo naspali kvůli našemu druhému doprovodu, který hrozně 
chrápal. 
Ráno šli všichni do umýváren. Dali jsme si snídani a šli jsme si 
zahrát volejbal. Dále jsme si dali oběd a potom jsme si šli smo-
čit nohy do Jizery. Bylo to fajn až do té chvíle, než někdo hodil 
něčí botu daleko od břehu a nepřiznal se k tomu. Kvůli tomu 
jsme museli všichni odejít. 
Pomalu se začalo chýlit ke konci výletu, a proto se muselo vše 
začít balit. Došli jsme k vlakovému nádraží, kde jsme čekali na 
vlak. Ten byl celý zaplněný, takže každý seděl s cizím člověkem. 
Když jsme přijeli do Staré Paky, čekali na nás rodiče. Ze Zrca-
dlové kozy jsme si přivezli plno krásných zážitků.

Veronika a Karolína, žákyně 6. tř.
Výlet 7. třídy
Nadešel 9. červen a 7. třída se s paní učitelkou třídní a s panem 
učitelem Štumpfem vypravila na dva dny do Jinolic. Ihned po 

ubytování jsme vyrazili do Prachovských skal, což byla krás-
ná procházka. Po návratu nás čekala výborná večeře, volejbal 
a jiné hrátky a také cachtání v rybníku, kde, byť téměř na měl-
čině, jsme se pěkně vyřádili. Druhý den po snídani jsme se vy-
pravili na Brada, potom nás čekalo do odjezdu opět cachtání 
v  Jinolických rybnících a občerstvení. Výlet se prima vydařil, 
v osmičce pojedeme na tři dny. 

J. Kuželová
Výlet 8. třídy – Hrádek nad Nisou
Osmá třída vyrazila v pátek 3. 6. vlakem přes Liberec do Hrád-
ku nad Nisou. Ubytovaní jsme byli v  chatičkách autokempu 
Kristýna. V pátek jsme ještě stihli pěší výlet na hrad Grabštejn 
a malé koupání. V sobotu jsme pádlovali na kánoích po řece 
Nise z  Hrádku do německého městečka Hirschfelde, řeka je 
přirozenou hranicí mezi Polskem a Německem, celý den jsme 
tedy strávili v zahraničí. Zpět jsme se vraceli na koloběžkách 
přes Žitavu. V sobotu jsme navštívili trojzemí – místo, kde se 
stýkají hranice Čech, Německa a Polska - a odpoledne vyrazili 
zpět do Staré Paky. 
Počasí nám vyšlo, takže výlet byl velmi vydařený. Děti získaly 
nové vědomosti i zkušenosti z vodáckého prostředí.

M. Nosková
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Poslední školní výlet deváťáků
Deváťáci se druhou červnovou neděli vydali na třídenní puto-
vání po Teplicku a Broumovsku. Ubytováni byli v příjemném 
kempu Kamenec v Teplicích nad Metují, odkud vyráželi na vý-
lety do okolí. 
V neděli sice bylo teplé počasí, avšak v okolí ještě není v pro-
vozu žádné koupaliště, vyrazili jsme tedy na rozhlednu Čáp 
a k zámečku Bischofstein. 
Druhý den jsme se probudili do silného deště, proto jsme mu-
seli přehodnotit plánovaný program a  dojeli jsme vlakem do 
Broumova, kde nás čekala prohlídka broumovského kláštera. 
Jde o významnou církevní a kulturní památku, která byla za mi-
nulého režimu velmi zdevastována, ale naštěstí je opět zrekon-
struovaná a znovu ožila jako kulturní a společenské centrum. 
Je to nádherná barokní stavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera 
podobně jako mnoho církevních staveb na Broumovsku. (Také 
novopacký klášterní kostel je z dílny tohoto stavitele a jeho otce 
a je až neuvěřitelné, co tito lidé za svůj život vytvořili.) V rám-
ci prohlídky jsme se seznámili s přísným klášterním životem 
mnichů benediktinů, navštívili unikátní klášterní knihovnu 
se 17 000 svazky knih, kostel sv. Vojtěcha s bohatou výzdobou 

a klášterní refektář (tedy jídelnu pro mnichy), kde je vystavena 
vzácná kopie tzv. Turínského plátna. Prohlídkou jsme byli nad-
šeni nejen díky vzácnostem, které jsme zde zhlédli, ale i díky 
výbornému panu průvodci, který měl neuvěřitelné znalosti, byl 
svou prací opravdu nadšený, a navíc mluvil velmi krásně a do-
kázal zodpovědět i na všetečné otázky návštěvníků.
Cestu z  Broumova jsme absolvovali zčásti pěšky přes hřeben 
Broumovských stěn, přičemž nás nejprve vyřídil kilometrový 
prudký výstup nahoru, za což nám byl odměnou nejen krásný 
výhled, ale také dobrodružné prolézání a přelézání ve skalním 
bludišti. Po předchozím dešti to nebylo nic jednoduchého, však 
jsem tam také nepotkali ani živáčka!
V úterý jsme výlet završili pěší túrou do Teplických skal, kde 
byl opět náročný výstup na bývalý skalní hrádek Střmen, kam 
jsme museli překonat 300 schodů a někteří i sami sebe! :-) Po-
kračovali jsme do skalních soutěsek, v nichž jsme obdivovali, 
co vše je příroda schopná vytvořit.
Několik téměř posledních společných dní si deváťáci užili 
i  sportem a  dalšími aktivitami. Snad na svůj poslední školní 
výlet budou rádi vzpomínat.

J. Krausová
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNĚ
1.7. - 15.7. BĚŽNÝ PROVOZ 8.8. - 19.8. DOVOLENÁ
18.7. - 29.7. DOVOLENÁ od 22.8.  BĚŽNÝ PROVOZ
1.8. - 5.8. BĚŽNÝ PROVOZ

OSLAVA 90. VÝROČÍ OTEVŘENÍ 
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STARÉ PACE

Masarykova základní škola ve Staré Pace letos oslaví 90.výročí otevření. 
V týdnu od 30.9. do 8.10.2022 jsme pro Vás připravili několik akcí, které připomenou historii 

i současnost naší školy:

Pátek 30. 9.	 –	beseda	Posezení	nad	kronikami	s	kronikářem	Eduardem	Hradeckým
Sobota 1. 10.	 –	slavnostní	program	k	otevření	Masarykovy	základní	školy
	 –	představí	se	žáci	školy	
	 –	pěvecký	sbor,	dramatický	kroužek,	moderní	tanec,	
	 			instrumentální	vystoupení	žáků
	 –	vystoupí	soubor	Hořeňák
	 –	komentovaná	prohlídka	školy
	 –	koncert	Simony	Drábkové
30. 9. – 8.10.	 –	týden	otevřených	dveří	ve	školní	budově
	 –	výstava	fotografií	v	místní	knihovně
	 Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.
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JE TO V PYTLI
Uklízeli jsme na konci Ústí k železničnímu přejezdu a zpět. Je to nějakých 700m tam a 700 zpět. Nasbírali jsme jeden plný pytel. 
Našli jsme hlavně plechovky od kávy, piva i energetických nápojů, PET lahve, obaly od potravin a spousty nedopalků. 
A bohužel plno odpadu ještě zůstalo hlavně u říčky Popelky. Z důvodu velikosti odpadu nebo špatně dostupného terénu jsme 
tento odpad nesbírali.
Jsme rádi za tuto akci a za sebe jsem ráda, že se připojili i moji kluci a viděli, co do přírody nepatří a že se nemají odpadky takhle 
vyhazovat. Děkujeme.

Fejfarovi a kluci Svitákovi z Ústí 117

A tentokrát i dětský den 
Nikdy jsem si nemyslel, že budu spo-
lu s ostatními pořádat oslavu i na tento 
krásný svátek všech dětí. Neuplynulo 
moc času, ještě jsme si nesetřeli pot z čela 
z  čarodějnic a  najednou tu byl začátek 
června. A nebyl by to Jirka Grafek, který 
byl pln nápadů, skopičin a tvůrčího nasa-
zení. A tak jsme se do toho vrhli, zajistili 
skákací hrad a  skákací trampolínu, pak 
jsme nechali vytvořit plakáty a  pak už 
jenom zbývalo zajistit u  lyžařů lanovou 
dráhu, u místních hasičů stříkání na terč 
či spíše na všemožné předměty. Oprá-
šená plachta z dob minulých posloužila 
jako atraktivní střílení na fotbalovou 
branku (podotýkám, že plachta s  otvo-

ry patří do dospělácké fotbalové brány). 
Dospělí kopali, děti házely, způsob nebyl 
rozhodující, důležitá byla účast. A  pak 
následovalo přetahování, skákání v pytli, 
jízda na odstrkovadle či koloběžce, há-
zení vším možným – granát, krikeťák či 
tenisák, hlavně hodit a  trefit se. Ani na 
ekologickou výchovu v  třídění odpadu 
jsme nezapomněli. A  největší soutěží 
pro malé byl výlov rybiček s  udičkami 
u krásné víly a hastrmana. Ke všemu pře-
hrával dětské hity DJ Snake. A po všech 
těch martyriích si každé dítě došlo s po-
tvrzenými kartičkami pro věcný dárek, 
který vůbec neudělal ostudu a  potěšil  
aždé dětské srdíčko. 

A  tak nejen děti, ale i  dospělí dlouho 
do večera poseděli v  krásně zrenovova-
ném posezení na hřišti. K  tomu jim ži-
vot zpříjemňovala paní z Roztok se svojí 
zmrzlinou, cukrovou vatou a výbornými 
sladkými výrobky, přepychovou kávou 
a limonádou zase staropacká čokoládov-
na Lílá.
Doufám, že jsme udělali radost všem dě-
tem i  rodičům krásně stráveným odpo-
lednem, některým i večerem, a věřím, že 
ty skoro čtyři stovky lidí najdou zpátky 
cestu k nám na další případné akce.

Děkuji všem.
J. Grafek
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SPORT

Sportovní den mládeže s TAJV ve Staré Pace
1. ročník oblíbené národní soutěže 
Sportovní den mládeže s TAJV ve Staré 
Pace byl zrealizován v pondělí 2. 5. 2022 
v  dopoledních hodinách na venkovním 
multifunkčním sportovišti ve Staré Pace. 
Jednalo se o semifinálové kolo z celkové-
ho počtu 250 turnajů v České republice. 
Vybraných 50 žáků a žákyň ze základní 
školy vytvořilo celkem 10 smíšených 
týmů, které se na hřišti utkaly ve fotbale, 
florbale, házené, frisbee a tenise. 
Nejlepší tým postoupil do závěrečného 
finále, kde na jeho členy čekal rozstřel 
o tři postupová místa. Z vítězství se na-
konec zaslouženě radovali Václav Krejčí, 
Lukáš Plot a  Nicol Machová. Finalisté 
semifinálového turnaje ve Staré Pace zís-
kali upomínkové diplomy, věcné odmě-
ny a  mnoho dalších sponzorských cen. 
Společně s cenami obdrželi finalisté vstu-
penku na závěrečný celorepublikový tur-
naj, Národní finále v Poděbradech, který 
se bude konat v předvánočním termínu 
3. 12. – 4. 12. 2022. Na tomto turnaji bu-

dou postupující hráči reprezentovat ze-
jména základní školu, obec Starou Paku 
a Královéhradecký kraj. Vítěz Národního 
finále v  Poděbradech převezme putovní 
pohár TAJV od ministra školství, mláde-
že a tělovýchovy, Mgr. Petra Gazdíka.

Sportovní den mládeže s TAJV v Tatcích 
byl zrealizován za podpory Obce Stará 
Paka, Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa
Organizátor soutěže TAJV / www.tajv.cz

Staropacký kros 2022 / 43. ročník běžeckého závodu
Nevyzpytatelné počasí letošního jara, 
které bylo jako na houpačce, nám moc 
klidu k  pořádání našeho závodu nepo-
skytovalo. Jeden den pršelo, pak hned 
slunko a  příjemné teploty, aby se ná-
sledující den změnilo na mrazivá rána 
s  odpolední teplotou kousek nad nulou 
a  ledovým a  silným větrem. Tak se to 
opakovalo mnoho týdnů před termínem 
našeho závodu. Nebylo divu, že všichni 
organizátoři byli notně nerudní.
Vše ale nakonec dopadlo jinak. Ten pán 
tam někde nahoře, co má na starost tyto 
přírodní věci, vyslyšel naše prosby a  na 
sobotu 23. 4. 2022 nám seslal příjem-
né, celkem teplé jarní počasí. Ráno bez 
mráčků a  zářivé slunce. Jen zapomněl 
odehnat celkem silný a  studený vítr. To 
bychom toho ale po zkušenostech minu-
lých týdnů chtěli moc, a tak jsme byli na 
výsost spokojeni s  tím, co máme. Však 
hned následující den nám ukázal, že pěk-
né počasí bylo připravené jen pro nás. 
V  neděli bylo od rána zataženo, zima, 
foukal ledový vítr a kolem poledne zača-
lo pršet. V takovém počasí by bylo pořá-
dání závodu velice těžké, ne-li nemožné.
Nám se to prostě povedlo a  v  sobotu  
23. dubna 2022 proběhl 43. ročník pře-
spolního běhu s  názvem Staropacký 
kros bez problémů. Jeho pořadatelem 

byl již tradičně náš Oddíl lyžování při TJ 
Sokol Stará Paka z.s.
Tratě jednotlivých závodů jsou samo-
zřejmě svojí délkou odstupňovány podle 
věkových kategorií od 40 metrů pro ty 
nejmladší „Mlíčňáky“ do 4400 metrů 
pro dorostence, muže a veterány. I  letos 
se nám podařilo vložit do volného času 
mezi ostatními starty závod rodičů s ko-
čárky. Kočárky samozřejmě nemohly být 
prázdné. Každý musel být obsazen vlast-
ním navigátorem. Na start této kategorie 
se letos postavily pouze 2 řidičky s malič-
kými spolujezdci.
Starty všech závodů tradičně probíhají ve 
Staré Pace nad sportovním hřištěm „So-
kolák“ a  tratě vedou po jižních svazích 
Staropackých hor. Pouze v  hlavním zá-
vodě na 4400 metrů závodníci doběhnou 
až do přilehlé osady Podlevín a vracejí se 
zpět do cíle na „Sokoláku“.
Letos se na startech sešlo celkem 234 
závodníků ve věku od jednoho roku až 
do šestasedmdesáti let. Z  toho bylo 195 
závodníků v dětských a dorosteneckých 
kategoriích.
Absolutním vítězem 43. ročníku Staro-
packého krosu se stal pan Jiří ČIVRNÝ 
ze Semil v čase 15:38,8. Jako druhý do-
běhl pan Lukáš Mach z Lomnice nad Po-

pelkou v čase 16:21,8 a třetí místo obsadil 
Václav Hrouda startující za KB Jilemnice 
s časem 16:27,1.

 V ženských kategoriích v běhu 
na 2000 metrů v nejlepším časem 9:11,1 
doběhla Veronika PODLIPNÁ (katego-
rie ženy 40+). Druhého nejkratšího času 
9:22,4 dosáhla Miroslava DOČEKALO-
VÁ (která byla první ve své kategorii žen) 
a v třetím čase 9:28,7 doběhla Marta BE-
RANOVÁ (kategorie ženy).



23Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

20. ročník Velikonočního turnaje v Roškopově, vzpomínka 
na minulost a současnost, výsledky jednotlivých družstev 
Sokola Roškopov v sezóně 2021/22.
1. V  pátek 22. dubna 2022 byl tělový-
chovnou jednotou Sokol Roškopov 
uskutečněn již dvacátý ročník Veliko-
nočního turnaje, v tomto roce jen mlá-
deže. Zde jsou výsledky tohoto jarního 
turnaje:
Dvouhra:
1. místo: Petr Krejčí nejml. 
2. místo: Jan Doubek
3. místo: Václav Krejčí 
4. místo: Josef Medlík 
5. místo: Eliška Křížová
6. místo: Matěj Kříž 
7. místo: Terezka Zuzánková
8. místo: Jakub Krejčí 
9. místo: Petřík Krejčí
10. místo: Anežka Řeháková

Čtyřhra: 
1. místo: Eliška Křížová - Jakub Krejčí 
2. místo: Josef Medlík - Matěj Kříž 
3. místo: 
Terezka Zuzánková - Václav Krejčí
4. místo: 
Anežka Řeháková - Petr Krejčí nejml.
4. místo: Jan Doubek - Petřík Krejčí 

Turnaj mládeže byl tradičně na dobré 
úrovni. Všichni zúčastnění obdrželi me-
daile, diplomy a  věcné ceny. Pořadatelé 
zaslouží velký dík za přípravu, občers-
tvení a  věcné ceny. Bohužel chyběl pro 

nemoc Jonáš Bažant a  Eda Krejčí. Byl 
to první turnaj, který se hrál s  novým, 
o  hodně lepším osvětlením v  sále a  to 
bylo skvělé.

Nejstarším účastníkem letošního roční-
ku se stal pan Jaroslav HÁK startující za 
Sokol Studenec, ročník narození 1946. 
Vystřídal tak posledního nejstaršího 
běžce z roku 2019 Vítězslava JANTSCHE 
z Eleven Run Team Jablonec, ročník na-
rození 1935.
Nejúspěšnější běžci byli odměněni hod-
notnými cenami, které do závodu věno-
vali naši sponzoři. První tři závodníci 
z  dětských kategorií obdrželi medaile, 
diplomy, velké sladké koláče s číslem dle 
umístění a  drobné věcné dárky. Vítězní 
závodníci od dorosteneckých kategorií 
výše dostali historicky první dřevěné 
medaile, které pro nás zhotovili v učňov-
ských dílnách Střední školy gastronomie 
a služeb Nová Paka se sídlem v Lázních 
Bělohradě. Pro absolutního vítěze hlav-
ního závodu byla navíc připravena slad-
ká odměna v podobě pěkně zdobeného 
dortu. Dalším prvenstvím v odměňování 
pro první tři závodníky všech chlapských 
kategorií bylo výborné pivo z  nového 
místního staropackého rodinného pivo-
varu ANTONÍN, jehož majitelem je náš 
sponzor pan Petr POLÁŠEK.
Diplomy, medaile i  věcné ceny vítězům 
předával starosta obce Stará Paka, pan 
Jan HERBER.
V prostoru cíle se mohli všichni závodní-
ci zdarma občerstvit připraveným čajem, 

jak před startem do závodu, tak po absol-
vovaném závodě. K dispozici byly i dva 
stánky s občerstvením, minerálními vo-
dami či vitamínovými nápoji.
Na závěr bych chtěl pogratulovat všem 
závodnicím a závodníkům, kteří úspěšně 
pokořili záludnosti tratí a  dostali se do 
cíle svých závodů.
Dále patří poděkování všem divákům 
a  fanouškům za vytvoření nádherné 
sportovní atmosféry a podporu všem zá-
vodníkům bez ohledu na pořadí, ve kte-
rém dobíhali.
Pevně věřím, že se všem zúčastněným le-
tošní závody líbily a těším se, že nás opět 
přijdou podpořit ve sportovním klání dal-
šího 44. ročníku Staropackého krosu 2023.

Podrobné výsledky jsou zveřejněny na 
adrese 
www.ski-starapaka.cz/staropackykros.

Václav Šeps
Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka z.s
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2. Okresní přebor stolního tenisu na Ji-
čínsku se začal hrát v  sezóně 1962/63. 
Letos uběhne od té doby 60 let.... Tenkrát 
poprvé hrálo okresní přebor pouze druž-
stvo Jičína, Sobotky, Libáně, Staré Paky 
a Roškopova, tedy 5 družstev. Nyní v se-
zoně 2021/22 hrál neuvěřitelný počet 55 
družstev v pěti kategoriích. Tenkrát hrá-
lo naše družstvo Roškopova jen do roku 
1967 - nejvíce se nám dařilo na okresních 
přeborech v dorosteneckých kategoriích. 
V  Roškopově jsme měli tenkrát v  roce 
1962 - 67 nad 2 stoly zavěšena dvě sví-
tidla běžně používaná pro veřejné osvět-
lení s  300 W žárovkami, která jsme po 
tréninku i zápase sundávali. Nyní máme 
nové, zářivkové osvětlení, které splňuje 
všechny požadavky. Družstvo „dospě-
lých“ z Roškopova mělo tenkrát nejstar-
šího hráče ve věku 15 let a hrálo za něj 5 
chlapců a 2 děvčata. Nyní jsou v družstvu 
dospělých 4 hráči nebo hráčky. Na utkání 
jsme jezdívali vlakem či autobusy, nyní 
jezdíme auty. Hrajeme pálkami s různý-
mi typy potahů a dřevěných pálek, o tom 
se nám v minulosti ani nesnilo, musí se 
přemýšlet, kam a  jak míček poletí. Ten-
krát jsme měli jeden stůl z  Roškopova 
a  jeden jsme si půjčili ze Staré Paky, ale 
kvalita obou stolů nebyla ani trochu dob-
rá. Nyní hrajeme na 4 krásných stolech 
a  máme ještě dva menší stoly pro začí-
nající mládež. Kulturní dům, sokolovna 
v Roškopově, je nyní po několika letech 

ve velmi dobrém stavu. Budova má nová 
okna, v  pořádku je střecha, byla prove-
dena vnitřní přestavba včetně komínů, 
opravený je septik, byla uskutečněna 
rekonstrukce bytu v patře, dům má no-
vou omítku, ekonomické topení dřevem 
v  solidních kamnech, máme nyní per-
fektní osvětlení či vnější úpravy kolem 
budovy atd. Nebylo to snadné a největší 
zásluhu na tom měl Petr Krejčí starší, 
a to všestranně. Zaslouží si velký dík. Těší 
nás, že naše obecní zastupitelstvo ve Staré 
Pace přispívá na naši činnost i na opravy 
budovy. Poděkovat musíme všem, kteří 
„slouží v  hospodě“ a  pomáhají získávat 
finanční prostředky na provoz i  opravy 
budovy. Záslužné je to i  pro setkávání 
lidí, pro soudržnost obce. Díky, děláme 
to pro sebe a naše děti.

3. Sokol Roškopov skončil v  sezóně 
2021/22 v  regionálním přeboru na Ji-
čínsku takto: 
a/ žáci Sokola Roškopov: 2. místo z  13 

účastníků 
b/ dorost Sokola Roškopov A: 5. místo 
z 14 účastníků 
c/ dorost Sokola Roškopov B: 7. místo 
z 14 účastníků 
d/ muži Sokola Roškopov A: 6. místo 
z 11 účastníků, regionální přebor III. 
e/ muži Sokola Roškopov B: 5. místo z 11 
účastníků, regionální přebor V. 
Družstvo mužů A  vede Petr Krejčí ml. 
a družstvo mužů B Luděk Sochor a daří 
se mu v této funkci skvěle nejen organi-
začně, ale i herně. Naši mládež při soutěži 
žáků i dorostu na regionálních přeborech 
včetně dopravy zajišťují Petr ml. a Petr st. 
Krejčovi. Matyáš Rajm, dorostenec, hraje 
již pravidelně za družstvo B dospělých, 
zkusil to také žák Petr Krejčí. To je dobrá 
cesta, měli bychom jít tímto směrem. 

Petr Krejčí ml., předseda TJ Sokol Roškopov 
a Josef Krejčí, trenér mládeže

Fotbalové hodnocení 
Asi každý (ti co fotbal sledují i ti, co ne) 
ví, že fotbalová sezóna začíná na pod-
zim a končí na jaře. Opravdu, ta naše po 
dlouhé době čekání skončila v  1. B tří-
dě JAKO skupiny A Královéhradeckého 
kraje těsně před uzávěrkou. A  s docela 
velkým rozčarováním z jarních výsledků. 
Ale popořádku.
Minulý rok v červenci jsme se po dlouhé 
době opět jako TJ Sokol Stará Paka pro-
bojovali do bojů v B-třídě. Nejen v tele-
vizním seriálu Okresní přebor to bylo 

velké přání a velká meta jak pro fotbalis-
ty kolem Jirky Luňáka, ale i v přesné ko-
pii pro naše kopálisty a i fanoušky. Cesta 
to byla trnitá, ale zasloužená. A  hned 
se nastoupilo proti Železnici, velkému 
favoritu celé soutěže a  trenérovi, který 
má staropackou příslušnost a nedá nám 
ani trochu naděje, že by mohl předat své 
zkušenosti místním borcům. Můžeme si 
povzdechnout, ale mohl nás těšit velký 
nářez tomuto celku. Tak velký, že ta zmi-
ňovaná Železnice jako postoupivší do 

soutěží výše obdržela jedinou porážku 
v řádné hrací době právě od našeho cel-
ku. Dalším a  ještě větším stupínkem ke 
štěstí v srdíčku fotbalistů i fanoušků byl 
souboj v místním derby na novopackém 
hřišti. Nikdy jsme se nepotkali se sou-
sedem v  krajských soutěžích, abychom 
hráli stejný level. A ouha, nováček opět 
překvapil a dobyl Jírovy novopacké sady. 
A  pak jsme se stali černým koněm této 
soutěže, setkali jsme se s  celky z  Jičína, 
Dvora Králové nad Labem, Úpice, Žaclé-
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ře, Skřivan či Vrchlabí atd. Co nikdo ne-
čekal, byla okupace čelních míst tabulky 
po podzimní části.
Sotva odtál sníh ze staropackého hřiště 
a  Covid přestal nahánět hrůzu, tak se 
opět začal hrát fotbal. Naši v nezměněné 
sestavě, bez odchodů a  příchodů začali 
sice s  notnou dávkou sebevědomí, ale 
brzo jim soupeři začali ukazovat, zač je 
toho loket. Prohlédli to, jak mají hlídat 
naše útočné duo Wojcik a Taneček, kte-
ří mají fotbalovou výkonnostní úroveň 
na jiné, vyšší ligy, a nastalo vystřízlivění. 
Bohužel jsme nevystřízlivěli až do konce 
sezóny, jelikož výsledky šly rapidně dolů. 

Bylo to jako na houpačce a při ohlédnu-
tí zpět jsme na jaře neporazili nikoho 
z horní částí tabulky a dokázali jsme při-
vodit infarkt našim fanouškům a vedení 
fotbalu i  s  celky relativně postavenými 
níže. 
A  jak vše zhodnotit? Velká euforie na 
začátku a  rozpačitý konec. Deváté mís-
to nebylo naším cílem, chtěli jsme hrát 
střed tabulky. Doufám, že naši borci 
pochopí, že to není procházka růžovým 
sadem, že fotbal hrají pro fanoušky, kteří 
dokáží být rozradostnění výsledkem, ale 
také ihned nesmyslně v  opačné náladě. 
Doufám, že ze sebe setřesou konec neú-

spěšné jarní sezóny, možná i vlastní ne-
oprávněné sebevědomí a začnou makat, 
abychom měli v našem „oudolíčku“ zase 
z nich radost.
Rád bych poděkoval našemu útočníkovi 
Danielu Wojcikovi za individuální vý-
kon, jelikož se stal nejlepším střelcem 
této soutěže s 34 vstřelenými góly. Děku-
ji a ať střelný prach nezvlhne při životní 
změně do stavu manželského….
Děkuji všem hráčům, organizátorům 
a  fanouškům, kteří celý ročník vydrželi 
a chtěl bych všechny poprosit, ať jsou od 
začátku ve správné formě.

J. Bil

Setkání seniorů 
v Heřmanicích
Dne 1. 6. se u Heřmanické klubovny se-
tkalo přes 80 důchodců – seniorů z No-
vopacké organizace seniorů na sportov-
ním odpoledni. Soutěžilo se v  házení 
míčků na cíl, plechovky, házení kroužků, 
střelbě hokejkou na branku, házení ši-
pek. O  občerstvení a  obsluhu se posta-
raly heřmanické seniorky, které napekly 
koláče, řezy, věnečky, řezy Pavlova. Bylo 
i točené pivo, které dodal packý pivovar. 
Vařila se káva, čaj, podávalo se nealko 
i víno.
Setkali se lidé, kteří se dlouho neviděli 
a měli si o čem povídat.
Výherci jsou na přiložených fotografiích.
Ceny pro vítěze dodaly Pivovar Nová 
Paka, Lohman-Rauscher, Městský úřad 
Nová Paka a  Obecní úřad Stará Paka.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi 

pomohli s organizací soutěží, obsluhou, 
rozhodcováním, prezentací i  s  úklidem 
lavic.

Dohodli jsme se, že podobná setkání 
uskutečníme častěji.

Hana Rumlová

SUN RUN CROSS NOVÁ PAKA 2022 a Biatlon Roškopov
Dne 18. června 2022 se sportovci Klu-
bu biatlonu Roškopov jako již tradičně 
zúčastnili běžeckého závodu Sun Run 
Kids Nová Paka. Historie závodu sahá do 
roku 2016 a  dětský závod Kids probíhá 
na sportovním stadionu v Nové Pace.
V sobotu 18. června 2022 teplota ve stínu 
dosahovala ke 30 stupňům Celsia, lépe 
řečeno panovalo počasí, které vybízelo 
k  vodním hrátkám a  podávání chlaze-
ných nápojů, nikoliv k podávání vrchol-
ných sportovních výkonů. Přesto se v řa-
dách biatlonistů KB Roškopov našlo šest 
hrdinů, kteří se v pravé poledne na roz-
páleném tartanu postavili na start a roz-
dali si to se svými soupeři. Startovní pole 
bylo sice díky uvedeným podmínkám 
oproti předchozím letům lehce prořídlé, 
ale o to větší respekt zaslouží ti, co se ne-
zalekli a šli bojovat. Za KB Roškopov ve 

svých kategoriích Tobiáš Kraus 1. místo, 
Kája Zmeková 2. místo, Tobiáš Patricio  
1. místo, Anetka Šepsová, Markétka  
Ježková a Laura Porubská. 
KB Roškopov děkuje za účast a  repre-
zentaci uvedeným závodníkům, jejich 
rodičům a Milanu Křížovi, který k účasti 
na této akci každoročně hecuje a organi-
začně ji zajišťuje. 

L. Řehák
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Biatlonové závody
Milí čtenáři, příznivci biatlonu, 
dne 14. května 2022 uspořádal Klub biat-
lonu Roškopov závod v  letním biatlonu 
- 34. ročník Memoriálu gen. por. Františ-
ka Sedláčka, který se konal v Roškopově, 
v prostoru dětského letního tábora. To-
hoto závodu se zúčastnilo téměř 50 mla-
dých biatlonistů z okolních biatlonových 
klubů - Vrchlabí, Jilemnice... a 11 domá-
cích závodníků. První ostrý závod si vy-
zkoušeli naši nejmladší biatlonisté a kvů-
li pandemii i někteří starší, kteří dva roky 
pouze trénovali. 
Celé sobotní dopoledne bylo jasno, tep-
lo, nechybělo dobré jídlo a pití a k tomu 
všechny potěšily předvedené sportovní 
výkony i našich borců, kteří urvali i ně-
jaké ty medaile. Popravdě hlavní byla 
radost z pohybu, setkání sportovců, tre-
nérů, rodičů i místních nadšených fandů, 
z nichž někteří probírali předvedené vý-
kony ještě dlouho po vyhlášení výsledků.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se podíleli na organizaci tohoto závodu. 
Nerad bych na někoho zapomněl - trené-
rům, rodince Krejčových, Hradeckých, 
Suchardových, Zdendovi Kadavému, 
rodičům našich závodníků, fotografce  
Šepsovce i  dalším nadšencům, bez je-
jichž pomoci bychom se neobešli. Ještě 
jednou díky a zachovejte nám přízeň. 
 
Jak biatlonisté z  Roškopova závodili 
u Mladé Boleslavi 
Dne 21. května 2022 se biatlonisté z klu-

bu Biatlon Roškopov zúčastnili závodu 
v letním biatlonu v Kosmonosích u Mla-
dé Boleslavi. Tato malá výprava ve slože-
ní závodních borců Tobiáš Kraus, Václav 
Krejčí, Sára Šimková, Kája Zmeková, 
Anežka Řeháková, Tonda Pospíšil, tre-
nérů Milana Kříže, Luboše Řeháka 
a  nestárnoucího mentora „dědy“ Jirky 
Suchardy dorazila v  ranních hodinách 
na louku pod biatlonovým areálem KB 
Trefa v  Kosmonosích. Po nástřelu a  se-
řízení bouchaček proběhla prohlídka 
tratí, rozcvička, energetická svačinka, 
nafasování startovních čísel, zařazení do 
fronty startujících a  užívání si startovní 
horečky. Počet startujících mladých biat-
lonistů byl téměř 150, startovalo se inter-
valově po 20 vteřinách, každá netrefená 
rána znamenala trestné kolečko. Jelikož 
nepanovalo bezvětří, naopak chvílemi 
foukalo jako pr..., tak na trestném ko-
lečku ještě dlouho nic neporoste, ale to 
k biatlonu patří. V tak těžké konkurenci 
jsme byli střízliví a  velké výsledky neo-
čekávali, proto nás velmi mile překvapily 
dvě bronzové medaile, které ve svých ka-
tegoriích získala Kája Zmeková a Anež-
ka Řeháková. Nikdo z našich borců ne-
předvedl maximum, proto věříme v další 
úspěchy, i  když, hlavně to zdraví. Celý 
sportovní výlet dokumentovala naše 
dvorní fotografka mamka Šepsovka, za 
což velice děkujeme. 

L. Ř. 

Klub Biatlon Roškopov v Liberci 
Dne 29. května 2022 se mladí sportovci 
KB Roškopov zúčastnili závodu v letním 
biatlonu v Liberci. V neděli brzy ráno při 
teplotě 4 stupně nad bodem mrazu vyjela 
z  Roškopova dvě vozidla řízená trenéry 
A. Havelkovou a L. Řehákem směrem Li-
berec. Cestou nastoupila čtveřice závod-
níků Tobiáš Kraus, Václav Krejčí, Tonda 
Pospíšil a  Anežka Řeháková + mladá 
trenérka Šárka Havelková. Bohužel chy-
běly stabilní opory Kája Zmeková a Sára 
Šimková kvůli jiným povinnostem. V cíli 
cesty, v  biatlonovém areálu, který je 
umístěn ve svahu nad městem Liberec 
s krásným výhledem na Ještěd to vypuk-
lo. Nástřel, seřízení a  umístění zbraní, 
příprava závodníků a  prohlídka místní 
kantýny - domácí pečené sladkosti, kančí 
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Sokolské atletické závody
Dne 18. května 2022 proběhly v Jičíně na 
všesportovním stadionu atletické závo-
dy. Tyto závody organizoval spolek Čes-
ká obec sokolská, který letos slaví 160 let 
své existence.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: hod 
granátem, skok do dálky, sprint a vytrva-
lostní běh. Délka běžeckých tratí se lišila 
podle věku závodníka.
Sokol Roškopov vyslal do boje 11 zá-
stupců, kteří se za slunečného a horkého 
počasí statečně poměřovali s necelou pa-
desátkou účastníků.
Roškopovskými sokolskými bojovníky 
byli: Adam Sedlák, Franta Pospíšil, Va-
šek Řehák, Markétka Ježková, Johanka 
Sedláková, Tonda Pospíšil, Terka Havel-
ková, Anežka Řeháková, Kája Zmeková, 
Sára Šimková, Tobiáš Kraus a Šárka Ha-
velková.
Tento závod byl tzv. okresní přebor 

a  první čtyři závodníci ve své věkové 
kategorii postupovali na krajský přebor, 
který se konal v  neděli 22. května 2022 
v Týništi nad Orlicí. Z tohoto krajského 
přeboru se ti nejlepší kvalifikovali na 
přebor republiky.
Medaile, věcnou odměnu a  postup na 
krajské závody si svými výkony a umís-
těním ve svých věkových kategoriích 
vybojovali: 3. Vašek Řehák, 2. Johanka 
Sedláková, 1. Kája Zmeková, 2. Anežka 
Řeháková, 3. Sára Šimková, 1. Tobiáš 
Kraus a 1. Šárka Havelková.
Do Týniště nad Orlicí bohužel pro jiné 
sportovní povinnosti neodcestovali Va-
šek a  Anežka Řehákovi, ale ani oslabe-
ný kádr se v  těžké konkurenci neztratil, 
když postup na republikový přebor urva-
la 3. Kája Zmeková, 5. Tobiáš Kraus a 1. 
Šárka Havelková.
19. června se konal Republikový přebor 

v Třebíči, kterého se mohli zúčastnit jen 
ti nejlepší na základě předchozích kva-
lifikací. Z  důvodu aklimatizace proběhl 
start z domova již v sobotu pozdě odpo-
ledne s přespáním nedaleko od stadionu. 
Neděle, jasno, sluníčko, 38 stupňů Celsia 
ve stínu. Keňan z  Nairobi by jásal, naši 
sokolové z podhůří Krkonoš již tolik ne, 
ale… Šárka Havelková 3.! , Tobiáš Kraus 
5., Karolína Zmeková 5. Každý měl proti 
sobě bezmála 20 nej atletických sokolů 
z  celé ČR a  to teplíčko! Nebýt slabého 
hodu granátem..., aspoň víme, že ještě 
máme rezervy, potrénujeme a  třeba za 
rok minimálně zopakujeme. Ale upřím-
ně, laťka je letos hodně vysoko! 
Sokol Roškopov tímto děkuje za účast 
a výbornou reprezentaci všem svým zá-
vodníkům a  gratuluje medailistům. Zá-
roveň se těší na další společné akce. 

Luboš Řehák

guláš, palačinky,... no, zázrak, že všich-
ni stihli start. Běhání, střelba, trestná 
kolečka, dřina, dřina, dřina. Závodníků 
přes 200, včetně mládežnických repre-

zentantů a mezi nimi čtyři naši, kteří se 
v oslabené sestavě opět neztratili a díky 
3. místu Anežky Řehákové zapsali do 
výsledkových statistik další cenný kov. 

Cesta nazpět byla sladká i díky zastávce 
v  lestkovské cukrárně, až na ty ceny... 
Díky všem účastníkům. 

L. Ř. 
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Když čarodějnice ožívají …. 
Proteklo již mnoho vody v Rokytce ko-
lem fotbalového hřiště, kdy naposledy 
se zde pálily čarodějnice a setkalo se zde 
mnoho lidí ze Staré Paky. Rodina Rich-
terova dělala vše možné pro udržení to-
hoto zvyku, ale bohužel návštěvnost i na 
jiných akcích upadala a  upadala. A  tak 
doba postcovidová napomohla k  roz-
hodnutí Sokolů ve Staré Pace o oprášení 
tradice a okořenění něčím dalším. 
Rozhodli jsme se tedy spojit dva lidové 
zvyky dohromady. A tak na vysvětlenou, 
zvláště těm menším, že pálení čarodějnic 
či filipojakubská noc je lidový zvyk spo-
jený s pálením ohňů a vírou v čarodějni-
ce, který se odehrává v noci ze 30. dubna 
na 1. května. O filipojakubské noci vládly 
zlé síly a čarodějnice se slétaly na saba-
ty. Proto se na kopcích pálily ohně, které 
fungovaly jako ochrana vesnic před ča-
rodějnicemi.
Abychom tu naši vesničku ochránili do-
opravdy a pořádně, tak jsme se rozhodli 
o doplnění tradice o stavbu májky. Májka 
je oslavována jako symbol lásky, plod-
nosti a mládí, ale také jako strážce obce. 
Tradičně se muži vydávají poslední dub-
nový den do lesa (v dnešní době kdykoli 
v  týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli 
co nejvyšší strom. Muži z budoucí májky 
oloupou kůru, oklestí ji a děvčata ozdobí 
její vršek stuhami a krepáky.
Pod korunou stromu je uvázán ozdobe-

ný věnec, který symbolizuje panenství 
dívek ve vsi a nemohl chybět. Právě kvů-
li němu musí mladíci hlídat májku přes 
noc! Chlapci z  okolních vesnic se totiž 
během noci mohou pokusit májku po-
kácet, a získat tak symbolické panenství 
děvčat pro sebe. Dodnes je nebetyčnou 
ostudou, pokud muži svou májku nedo-
káží přes noc uhlídat.
My jsme zvolili jiný pří-
stup. Májku jsme si ozdo-
bily sami chlapi, a  myslím 
si, že po čarodějnickém 
posezení neměl nikdo chuť 
hlídat májku, jelikož jsme 
byli přesvědčeni, že nám 
nebezpečí nehrozí. A  pa-
nenství dívek nás starší už 
povětšinou nezajímalo. 
Byli jsme velice překvape-
ní, jaké množství lidí, ro-
dičů s  dětmi, našlo cestu 
k nám na fotbalové hřiště, 
ať v průvodu od staré školy 
nebo přímo na hřiště. Zde 
každého překvapila pagoda 
vysoká pět metrů s tradiční 
čarodějnicí. 
Za doprovodu reprodu-
kované hudby a  odhadem 
cirka 300 občanů jak Staré 
Paky, tak Nové Paky jsme 
si tuto akci užili. 

Musím poděkovat všem, kteří se zú-
častnili pořádání a  obnovy této tradice. 
Hlavně ale nejživějšímu čaroději a  člo-
věku nejvíce zapálenému pro tuto akci, 
Jirkovi Grafkovi. Díky mu.
A my jen doufáme, že se tato akce všem 
líbila a přijdou i příště.

J. Bil


