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Výpis z usnesení z 22. řádného veřejného zasedání
od 18:00 hodin v Obecním sálu u Obecního úřadu Stará Paka

Přijato usnesení č. 656/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 23. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.

Přijato usnesení č. 657/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou, 
ověřovatele zápisu p. Hanu Hylmarovou.

Přijato usnesení č. 658/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje návrhovou komisi ve složení:  
Mgr. Kateřina Krejčová, p. Jitka Sochorová.

Přijato usnesení č. 659/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2022.

Přijato usnesení č. 660/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
účast Masarykovy základní školy, Stará 
Paka, okres Jičín, Revoluční 355, 507 91 
Stará Paka, IČO: 70890072, na projektu 
„Operační program Jan Amos Komen-
ský“, číslo výzvy 02_22_002, název výzvy 
„Šablony pro MŠ a  ZŠ I“, včetně všech 
souvisejících úkonů potřebných ke spl-
nění účasti na předmětném projektu.

Přijato usnesení č. 661/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je použití finančních prostředků ve výši 
450 000,00 Kč z rezervního fondu Masa-
rykovy základní školy, Stará Paka, okres 
Jičín, Revoluční 355, 507 91 Stará Paka, 
IČO: 70890072, na úhradu mimořád-
ných nákladů na provoz, údržbu, opravy 
a vybavení školy.

Přijato usnesení č. 662/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je výši použití finančních prostředků ve  
60 008,00 Kč z investičního fondu Masa-
rykovy základní školy, Stará Paka, okres 
Jičín, Revoluční 355, 507 91 Stará Paka, 
IČO: 70890072, na pořízení nabíjecí zá-
kladny MAX s nabíjecími boxy pro tab-
lety.

Přijato usnesení č. 663/2022:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
změnu odpisového plánu Masarykovy 
základní školy, Stará Paka, okres Jičín, 
Revoluční 355, 507 91 Stará Paka, IČO: 
70890072, pro rok 2022 o částku 2 973,00 

Kč (od 10/2022) z důvodu pořízení dlou-
hodobého hmotného majetku. Současně 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
navýšení neinvestičního příspěvku ve 
výši 2 973,00 Kč.

Přijato usnesení č. 664/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej pozemku p. č. 564/2, druh 
pozemku ostatní plocha, katastrální úze-
mí Karlov u  Roškopova zapsaného na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Kata-
strálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 665/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej části pozemku p. č. 907/1, 
druh pozemku trvalý travní porost, ka-
tastrální území Stará Paka, zapsaného na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Kata-
strálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Přijato usnesení č. 666/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozem-
ku p. č. 1398/2, druh pozemku ostatní 
plocha, katastrální území Stará Paka, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín.

Přijato usnesení č. 667/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
změnu nájmu - ukončení pronájmu bytu 
č. 3, Revoluční 180, Stará Paka, k 31. 12. 
2022 a současně zahájení pronájmu bytu 
č. 8, Revoluční 183, 507 91 Stará Paka, 
p. ….., trvale bytem ….., datum naroze-
ní ….., na dobu určitou od 1. 1. 2023 do  
31. 12. 2025 za cenu 65 Kč za 1 m2.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrhy smluv podle bodu I. tohoto usne-
sení a  tyto smlouvy jménem obce uza-
vřít.

Přijato usnesení č. 668/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka vydává 
Obecně závaznou vyhlášku o  stanovení 
koeficientů pro výpočet daně z nemovi-
tých věcí.

Přijato usnesení č. 669/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o  dílo na realizaci 
stavebních prací na akci „Prodlouže-
ní vodovodního řadu Ústí“ na částku  
306 537,30 Kč bez daně z přidané hod-
noty, se zhotovitelem NADOZ, s.r.o., 
Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, 
IČO: 49283171, s  termínem dokončení 
a předání díla do 15. 10. 2022.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.

Přijato usnesení č. 670/2022: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na 
realizaci díla „Stará Paka - chodník podél 
silnice II/284“ uzavřené mezí obcí Stará 
Paka a zhotovitelem NADOZ, s.r.o., Kum-
burský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 
49283171, na osazení flexibilních smě-
rových sloupků, na částku 38 445,33 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty, s termí-
nem vyhotovení do 20. 12. 2022.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušný dodatek předmět-
né smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto 
usnesení.

Přijato usnesení č. 671/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s problematikou betonových pilířů 
pro uložení elektroměrových rozvaděčů, 
skříně hlavního uzávěru plynu a  ulože-
ní popelnic - majetku obce inventární-
ho čísla 1573/100, 1574/100, 1575/100, 
1576/100, 15777/100, 1578/100 umístě-
ných na pozemcích p. č. 1045/4 a  p. č. 
1045/5, p. č. 1045/6 a p. č. 1045/7, p. č. 
1045/8 a p. č. 1045/9, p. č. 1045/10 a p. č. 
1045/11, p. č. 1039/3 a p. č. 1039/128, vše 
katastrální území Stará Paka, a bere tyto 
informace na vědomí.

Přijato usnesení č. 672/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s podklady a důvody podání žádos-
ti o poskytnutí dotace v rámci „Státního 
programu na podporu úspor energie 
EFEKT III pro období let 2022–2027“ 
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22. zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka
stavební práce, opravy
- uzavřena smlouva o dílo na akci „Sta-

rá Paka - ZŠ – úprava veřejného pro-
stranství“, předáno staveniště, již pro-
bíhá realizace

- uzavřena příkazní smlouva k zajištění 
technického dozoru investora na akci 
„Stará Paka - ZŠ – úprava veřejného 
prostranství“

- uzavřena smlouva o  dílo na vegetač-
ní úpravy na akci „Stará Paka - ZŠ – 
úprava veřejného prostranství“

- uzavřena smlouva o dílo na akci „Ob-
nova nátěrů - knihovna Stará Paka“, 
akce zrealizována, dokončena, předá-
na

- uzavřena smlouva o  dílo na opravu 
hasičské zbrojnice Brdo

- vybrán potencionální zhotovitel od-
stranění havarijního stavu topného 
systému budovy MŠ, dojednány pod-
mínky, obdržena cenová nabídka

- řešeno odstranění následků kalamity 
ze dne 29. 6. 2022 (pád stromu, pře-
trhané vedení el. energie, průjezdnost 
komunikace atd.)

- zajištěna oprava propadlé kanalizační 
vpusti v ulici Tyršova

- zajištěna oprava stroje John Deere 
X948, provedena oprava traktoru Ze-
tor (starého)

- zajištěna roční kontrola a údržba vozi-
dla ŠKODA YETI

- zajištěna oprava herních prvků na 
dětských hřištích dle protokolů o zá-
vadách

- uskutečněna další schůzka v  nebyto-
vých prostorách č. p. 183, Stará Paka 

(ordinace praktického lékaře) k  po-
třebným stavebním úpravám

- uskutečněn další kontrolní den k plá-
nované rekonstrukci silnice II/284 
(KÚ, Policie, VOS, MěÚ NP, projek-
tant, zástupce obce)

- uzavřen dodatek smlouvy o  dílo - 
studie rekonstrukce Obecního úřadu 
(termín)

majetek
- obdržena aktualizovaná studie pro-

veditelnosti splaškové kanalizace 
v Roškopově (Ing. Kujan)

- zorganizována schůzka s  vedoucím 
pracovníkem MěÚ Nová Paka, oddě-
lení rozvoje, ve věci změny č. 1 Územ-
ního plánu obce Stará Paka

- uzavřena smlouva o prodeji pozemků 
v k. ú. Ústí u Staré Paky

- vyhotovena smlouva a návrh na vklad 
k prodeji pozemku Roškopov, probíhá 
kontrola

- pořízena nová vrtačka NAREX, úhlo-
vá bruska MAKITA (údržba obce)

- provedena pravidelná kontrola systé-
mu protipovodňové ochrany 

akce
- 23. 6. 2022 MŠ - rozloučení s předško-

láky
- 28. 6. 2022 ZŠ - rozloučení s  žáky  

9. ročníku
- 6. 7. 2022 vystoupení „Dinosauří po-

hádka“
- 13. 7. 2022 vystoupení „Dva střevíčky 

pro Popelku“

ostatní
-  poskytnuta součinnost Okresnímu 

soudu na základě žádosti o  podání 
zprávy

- řešen stav zeleně a dřevin v parku ve 
vlastnictví VELVETA Varnsdorf a.s. 
– zasláno opakované upozornění s vý-
zvou k nápravě, současně obesláni ak-
cionáři této korporace, podán podnět 
k zahájení řízení České inspekci život-
ního prostředí

- řešeno znečištění národní přírodní 
rezervace Teplické skály samolepkami 
s logem obce (z instalovaných doprav-
ně-bezpečnostních tubusů)

- proběhlo další jednání se spolkem 
Domeček plný koleček, z. s. (dříve 
Sportem proti bariérám, z. s.) o mož-
nostech užší spolupráce

- provedena registrace Informačního 
systému digitální mapy veřejné sprá-
vy (IS DMVS), který bude provozovat 
ČÚZK - evidence dopravní a technic-
ké infrastruktury

- uskutečněna plánovaná schůzka 
k BOZP (metodika, nedostatky)

- uzavřena dohoda o  realizaci výkonu 
trestu obecně prospěšných prací - ná-
sledně pro špatnou pracovní morálku 
předčasně ukončena (Probační a me-
diační služba)

- prováděn výkon opatrovnictví dle 
rozhodnutí soudu (běžné provozní 
záležitosti, zdravotní stav)

- na základě žádosti obdržena neinves-
tiční dotace „Péče o výsadbu lesa“ ve 
výši 20 040 Kč 

a toto podání žádosti bere na vědomí.

Přijato usnesení č. 673/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s informacemi o plánovaném převo-
du spoluvlastnického podílu obce Stará  
Paka ve výši 51/100 na stavbě č. p. 520, Sta-
rá Paka a darování pozemku p. č. st. 785, 
k. ú. Stará Paka, Bytovému družstvu Stará  
Paka, se sídlem Revoluční 520, 507 91  
Stará Paka, IČO: 25946561, a  bere tyto 
informace na vědomí.

Přijato usnesení č. 674/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej částí pozemku p. č. 124/1, druh po-
zemku zahrada, katastrální území Stará  
Paka, zapsaného na listu vlastnictví  
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, které jsou vymezeny 
geometrickým plánem č. 1274-102/2021, 

takto: pozemek p. č. 124/8 o výměře 31 m2  
za částku 775,00 Kč, pozemek p. č. 124/9 
o  výměře 21 m2 za částku 525,00 Kč, 
pozemek p. č. 124/10, o  výměře 22 m2  
částku 550,00 Kč, pozemek p. č. 124/11 
o  výměře 38 m2 za částku 950,00 Kč, 
pozemek p. č. 124/12 o výměře 19 m2 za 
částku 475,00 Kč, pozemek p. č. 124/13 
o  výměře 36 m2 za částku 900,00 Kč,  
s tím, že kupující dále uhradí veškeré ná-
klady spojené s  převodem vymezených 
pozemků.

Přijato usnesení č. 675/2022: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej částí pozemků p. č. 1514, druh 
pozemku ostatní plocha, a  p. č. 1551, 
druh pozemku ostatní plocha, oba ka-
tastrální území Stará Paka, zapsaných 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhra-
decký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, 

které jsou vymezeny geometrickým plá-
nem č. 1274-102/2021, takto: pozemek 
p. č. 1514/2 o  výměře 37 m2 za částku  
11 100,00 Kč, pozemek p. č. 1514/3, 
o výměře 27 m2 za částku 8 100,00 Kč, 
pozemek p. č. 1514/1 o výměře 97 m2 za 
částku 29 100,00 Kč, pozemek p. č. 1565 
o výměře 25 m2 za částku 7 500,00 Kč, 
pozemek p. č. 1566, o výměře 11 m2 za 
částku 3 300,00 Kč, pozemek p. č. 1567 
o výměře 13 m2 za částku 3 900,00 Kč, 
pozemek p. č. 1568 o výměře 15 m2 za 
částku 4 500,00 Kč, pozemek p. č. 1569 
o výměře 17 m2 za částku 5 100,00 Kč, 
pozemek p. č. 1570 o výměře 20 m2 za 
částku 6 000,00 Kč, pozemek p. č. 1571 
o výměře 22 m2 za částku 5 100,00 Kč, 
pozemek p. č. 124/14 o výměře 3 m2 za 
částku 900,00 Kč, s tím, že kupující dále 
uhradí veškeré náklady spojené s převo-
dem vymezených pozemků.
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23. zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka
stavební práce, opravy
- pokračování realizace úpravy pro-

stranství před ZŠ (pravidelné kontrolní 
dny, řešeny vzniklé problémy)

- pokračování realizace regenerace pro-
stranství před knihovnou - provedeny 
vegetační úpravy

- pokračování realizace budování chod-
níku Stará Paka – Roškopov

- zahájena oprava hasičské zbrojnice 
Brdo

- přemístěn kamerový systém v prostoru 
„u viaduktu“ na jiné místo (sloup no-
vého veřejného osvětlení), proveden 
servis kamerového systému

- zrušeno původní veřejné osvětlení 
v  prostoru „u  viaduktu“ (využíváno 
nové)

- dokončena oprava místní komunikace 
označení 175C (ul. J. Brože, Stará Paka, 
k novostavbám)

- dokončena oprava účelové komunika-
ce označení 087UK (Krsmol, za hřbito-
vem)

- dokončena oprava místní komunikace 
označení 064C a navazující účelové ko-
munikace označení 065UK (Roškopov, 
podél Olešky)

- dokončena oprava účelové komunika-
ce č. 028UK (Ústí)

- dokončena oprava místní komunikace 
203C a  204C (u  bytovek č.p. 430/431 
a č.p. 443/444)

- provedena výsprava děr a  kanalizač-
ních vpustí asfaltovou emulzí (U Spla-
vu, J. Brože, J. Kováře)

- provedena oprava místní komunikace 
217C (Příčná) asfaltovou emulzí

- provedeno zpevnění plochy - usazení 
betonového panelu (Za Dráhou) 

- provedena kompletní oprava hlavní 
brány a branek u vstupu na ČS hřbitov

- provedeny úpravy osvětlení Katolické-
ho hřbitova Stará Paka

- zahájena oprava zadní brány Katolic-
kého hřbitova Stará Paka

- dokončeno zpevnění břehu za Obec-
ním sálem betonovými zatravňovací-
mi dlaždicemi

- provedena plošná oprava lokálního vý-

stražného systému (rozhlasu), přena-
stavení parametrů

- zajištěno odstranění havarijního stavu 
plynového kotle v bytě bytového domu 
Revoluční 183, Stará Paka 

- proveden servis herních prvků hřišť 
v majetku obce Stará Paka dle vypra-
covaných listů závad a proškolení pra-
covníka v  oblasti kontroly a  údržby 
dětských a workoutových hřišť

majetek
- zakoupeno další vybavení pro jednot-

ku JSDH Stará Paka (přilby)
- pořízen 14“ notebook v základní kon-

figuraci pro provozní potřeby obce 
(volby, ovládání veřejného osvětlení 
atd.) 

- zakoupena sedačka řidiče do starého 
traktoru ZETOR 

- s  advokátní kanceláří řešen princip 
a  postup převodu spoluvlastnického 
podílu na nemovitosti č. p. 520, Sta-
rá Paka včetně převodu pozemku, na 
kterém budova stojí (dohledávání do-
kumentů, výzva SFPI, okresní archiv, 
objednání znaleckého posudku atd.) 

- s  advokátní kanceláří řešen princip 
a  postup převodu vlastnického práva 
k betonovým pilířům měření

- provedena revize nadzemních hydran-
tů v  majetku obce Stará Paka (p. Bu-
cek)

- provedena technická kontrola a měře-
ní emisí vozidel využívaných JSDH

- objednána oprava okapů a svodů byto-
vého domu č. p. 183, Stará Paka

- zadáno vypracování projektové doku-
mentace k  úpravám nebytových pro-
stor - ordinace praktického lékaře 

- zajištěni projektanti k  vypracování 
projektové dokumentace k  navýšení 
kapacity MŠ (Ing. Fišerová, Ing. Kor-
da)

akce
- 20. 7. 2022 vystoupení „Hudební po-

hádka“ (divadelní červenec)
- 27. 7. 2022 vystoupení „Kapela UTE-

BE“ (divadelní červenec)
- 14. 8. 2022 koncert v kostele sv. Vavřin-

ce
- 21. 9. 2022 přednáška Obezřetnost 

v mediálním světě

ostatní
- uzavřena dohoda o zabezpečení požár-

ní ochrany se Správou Národního par-
ku České Švýcarsko (nasazení JSDH 
obce Stará Paka, pohotovost, dohled, 
záchranné práce), dne 15. 8. - 18. 8. 
2022 dohled zrealizován

-  požádáno o poskytnutí účelové inves-
tiční dotace pro jednotku SDH obce na 
pořízení dopravního automobilu 

- uzavřena smlouva o  spolupráci s  Po-
travinovou bankou Hradec Králové, 
z.s. (opatrovnictví)

- uskutečněn další kontrolní den k plá-
nované rekonstrukci silnice II/284 
(KÚ, Policie, VOS, MěÚ NP, projek-
tant, zástupce obce, 11. 8. 2022), pro-
jektantovi poskytnuty požadované do-
kumenty

- provedeno společné projednávání 
změny č. 1 Územního plánu obce Stará 
Paka

-  řešena vánoční výzdoba obce
- provedena protipovodňová prohlídka 

povodí toků Oleška a Rokytka, vypra-
cována zpráva, následně bude řešeno 
s  odborem životního prostředí MěÚ 
Nová Paka a s Povodím Labe, s. p. 

- řešeno znečištění Rokytky dne 10. 9. 
2022 – odebrán vzorek vody a uhynulé 
ryby - vše předáno odboru životnímu 
prostředí MěÚ Nová Paka 

- uskutečněna schůzka se zástupcem 
korporace VELVETA Varnsdorf a.s  - 
řešen stav zeleně a  dřevin v  parku ve 
vlastnictví této korporace (přislíbena 
údržba a kácení) 

- obdržena odpověď k podnětu k zahá-
jení řízení České inspekci životního 
prostředí ve věci stavu dřevin v parku 
„VELVETA“

- provedeno arboristické ošetření stro-
mů v  místní části Brdo a  Stará Paka, 
provedeno arboristické posouzení ně-
kterých stromů v majetku obce 

- umístěna fotopast ke sběrnému místu 
v místní části Krsmol

- objednána studie proveditelnosti vybu-
dování chodníku v místní části Krsmol

- zasmluvněna posypová sůl na zimní 
údržbu chodníků a vozovek

- podána žádost o  dotaci ve výši  
400 000,00 Kč v rámci Státního progra-
mu na podporu úspor energie EFEKT 
III pro období let 2022–2027 (Minis-
terstvo průmyslu a obchodu)

- zajištěna organizace voleb do Zastu-
pitelstva obce Stará Paka a  do Senátu 
Parlamentu České republiky

- poskytnuta součinnost při podání žá-
dosti o  individuální dotace jednorá-
zové akce - 22RGI02 z  rozpočtu KvH 
kraje (oprava učebny MŠ)

- poskytnuta výpomoc při instalaci zvý-
šených záhonů pro ZŠ 

- zabezpečen provoz multifunkčního 
hřiště „Sokolák“ po dobu čerpání do-
volené a po dobu nemoci

- zasláno upozornění na špatný tech-
nický stav železničních mostů na p. č. 
615 a p. č. 616/1, vše katastrální území 
Roškopov (ČD, Správa železnic)

- provedena kontrola zpětného odběr-
ného místa (ELEKTROWIN a.s.), bez 
závad
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UPOZORNĚNÍ 
na skončení sjednané doby nájmu některých hrobových míst

Obec Stará Paka v  souladu s  § 25 odst. 
7 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a  o  změně některých zákonů, upozor-
ňuje, že dne 31. 12. 2022 končí sjednaná 
doba nájmu hrobových míst (Katolický 
hřbitov Stará Paka, Československý hřbi-
tov Stará Paka, Brdo, Karlov, Krsmol, 
Ústí) dle nájemních smluv uzavřených 
v roce 2012. U těchto hrobových míst je 
třeba s obcí Stará Paka uzavřít novou ná-
jemní smlouvu. 

Dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Stará 
Paka se od 1. 1. 2022 nájemné sjednává 
na dobu 15 let, cena činí 50,- Kč/m2/rok, 

přičemž došlo ke geodetickému zaměře-
ní všech hrobových míst. 

K sepsání nájemní smlouvy je třeba do-
ložit:
1. jméno, příjmení, rodné číslo, adresu 

trvalého pobytu nájemce,
2. jméno, příjmení, datum narození, ad-

resu trvalého pobytu osoby, na kterou 
má v případě úmrtí nájemce nájemní 
smlouva přejít,

3. jméno, příjmení, adresu trvalého 
pobytu a  příbuzenský vztah osoby 
zmocněnce, který bude v  případě 
nedostupnosti nájemce oprávněn ke 

všem právním úkonům spojeným 
s předmětem nájemní smlouvy,

4. údaje o  hrobovém zařízení - z  čeho 
se skládá (rámy, desky, vázy, lucerny), 
z jakého materiálu je zhotoveno,

5. hodnotu hrobového zařízení,
6. majitele hrobového zařízení (nájem-

ce, jiná osoba, případně spoluvlastní-
ci),

7. jména, příjmení, data narození, data 
úmrtí a data uložení zemřelých.

Další informace je možné získat na tele-
fonním čísle 493 798 282 nebo prostřed-
nictvím e-mailu ou@starapaka.cz.

Obec a energie 
I obec Stará Paka dlouhodobě a intenziv-
ně řeší možné energetické úspory. Obec 
se zapojila do státního programu na pod-
poru úspor energie „EFEKT III“, který 
se zaměřuje na podporu energetických 
úspor a snižování energetické náročnos-
ti. Předmětem realizace projektu je zpra-
cování místní energetické koncepce pro 
obec Stará Paka. Nově budované a pro-
jektované veřejné osvětlení je osazováno 
zásadně svítilnami s úspornou LED tech-
nologií (veřejné osvětlení Roškopov, ul. 
Hartlova u hřbitova, ulice J. Brože atd.), 

rovněž tak dochází k  výměně starých 
svítidel v místních částích (např. Karlov, 
Ústí). Kotelny příspěvkových organizací 
(MŠ, ZŠ) byly v nedávné době rekonstru-
ovány a  vybaveny úspornými konden-
začními kotly. Zadaná studie stavebních 
úprav budovy mateřské školy pro zvýšení 
kapacity obsahuje požadavek na zateple-
ní budovy a případné využití fotovoltai-
ky. Využití fotovoltaiky je rovněž zvažo-
váno i  na některých dalších budovách 
v  majetku obce. V  nejbližší době dojde 
ke změně intenzity vytápění veřejných 

budov, změně intenzity a  doby provozu 
veřejného osvětlení. Obec Stará Paka má 
do 31. 12. 2023 zafixovány ceny elektric-
ké energie a  plynu na úrovni cen roku 
2021. Složitější situace je u  příspěvko-
vých organizací. Příspěvková organizace 
Mateřská škola, Stará Paka, má příznivé 
ceny garantovány pouze do konce roku 
2022, příspěvková organizace Masaryko-
va základní škola Stará Paka, okres Jičín, 
již nyní na zálohách platí násobky dřívěj-
ších cen. 

Senioři v Heřmanicích
Dne 19. 9. 2022 se senioři Regionální 
novopacké organizace sešli opět v  klu-
bovně osadního výboru v Heřmanicích. 
I přes velkou nepřízeň počasí se dostavila 
početná a dobrá parta. Čekalo nás velké 
překvapení, byla domluvena prohlídka 
soukromého heřmanického muzea Ji-
řího Nováka. Jirka díky svému koníčku 
a  obchodnímu talentu dal dohromady 
skvělou sbírku věcí, kterou mu můžou 
závidět i  ostatní muzea. Skutečně, pro-
hlídka na nás všechny velmi zapůsobila. 
Jiří má být na co hrdý a  tím i celé Heř-
manice.
Dalším překvapením byla Toníkem Pra-
vým a Janem Kuříkem připravená střelba 
ze vzduchovky. Oběma moc děkujeme. 
Nejúspěšnější střelkyně byly Jiřina Škva-
řilová, Marie Suchardová a  Vlasta Ulri-
chová. V  mužích byli nejúspěšnější Ivo 
Šorm, František Škvařil a  Jiří Sucharda. 
Chladno a  nepříznivé počasí seniorům 
nevadilo, protože heřmanická děvčata 
měla v kuchyňce připraveno občerstvení 
v podobě kávy, čaje, grogu, skvělých ko-
láčů a utopenců. Za vše moc děkujeme.

Opět jsme se přesvědčili, že jako senioři 
se dokážeme dobře bavit a užít si 
krásné odpoledne. Velké poděkování pa-
tří také členkám výboru organizace Ale-

ně Vágenknechtové a Líbě Nádvorníkové 
za přípravu a  rozdání dárků úspěšným 
střelcům.

František Škvařil
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Senioři na cestách
Po dvou letech mohli opět senioři z regi-
onální novopacké organizace zavítat na 
skvělou rekreaci do Jánských Lázní. Po 
počáteční cestovní horečce i  rozpacích, 
jaká bude situace na naší chatě Lovraně, 
se vše rozzářilo již během prvního obě-
da. Nervozita opadla a kamarádi senio-
ři utvořili party, které si do syta užívaly 
krásy našich hor.
Bylo krásné slunečné počasí, a tak někte-
ří z nás prožili celý týden prohlídkovými 
túrami a  výlety, další (kterým to zdraví 
nedovolilo) menšími procházkami a ně-
kdo si užil tradiční zdravotní procedury 
jako masáže, vířivku, elektroléčbu a dal-
ší … Velkým lákadlem byly i  odpoled-
ní koncerty na kolonádě nebo výborná 
zmrzlina z nedaleké cukrárny. Večery si 
každý užíval po svém. Někdo u televize, 
hraním společenských her a  karet, čet-
bou knih nebo společnou konverzací. 

Zkrátka každý se rekreoval po svém, na 
základě své zdravotní kondice.
V  každém případě děkujeme panu ma-
jiteli chaty Lovrana, jeho manželce 
i servírce za velmi dobře sestavený jídel-
níček, perfektní stravu, obsluhu a ocho-
tu vyjít vstříc veškerým přáním nás, 
novopackých seniorů. Samozřejmě také 
děkujeme našemu generálnímu šéfovi 
Bohoušku Hamáčkovi i  jeho zástupky-
ni, paní učitelce Věrušce Janatové, na 

kterou jsme se mohli kdykoliv se vším 
obrátit, také Janičce Janečkové, která pro 
nás opět vyjednala zdravotní procedury, 
a Jarušce Vazdové, která vše řídila po fi-
nanční stránce.
Doufám, že z  tohoto příspěvku vyplývá 
velká spokojenost všech a  poděkování 
majiteli, vedení regionální organizace 
i všem, kdo se na tomto krásném týdnu 
podíleli. Už se velmi těšíme na příští rok.

Za spokojené seniory František Škvařil

Básníkovi došla slova-
jak vidíte, stojíme tu znova.
Před covidem, po covidu,
pořád je tu krásně.
Máme se tu dobře,
určitě líp než u moře!

Stále jsou tu s námi
naši staří známí.
Vždyť jsme tu jak rodina – 
jenže teď přichází ta hodina.
Hodina loučení a stejně jako loni
smutno bude po ní.

A proto za ochotu, za dobroty
za výlety taky
ze srdce Vám děkují 
důchodci z Paky.
A za všechno až do dneška
přeje zdraví a sílu Anežka.

Lenoch – 28. 8. – 4. 9. 2022
Rok uběhl rychle – v jeden ráz
A my, senioři v Nové Paky a okolí, přijeli jsme zas.
Pan Covid to dovolil a náš pobyt povolil.
Na Lenochu týden lenošení?
To však pro nás nic moc není.
Do přírody každý den – slunce, lesy zvou nás ven.
Do vrchů a zase dolů – každý sám, či všichni spolu.
Tak to chodí každý den.
Dobré jídlo, vzduch je čistý, kol vrcholů vítr sviští.
Nám to vůbec nevadí – čepice nás zachrání.
Kdo nemůže pochodovat, jde si aspoň lehnout ven.
Lehátka jsou připravena a lákají: “Pojď s knížkou ven.“
V Roxaně si zaplaveme, osvěžení jdem zas ven.
Vážíme si každého dne – Lenochu, buď pozdraven!
Dvoračky, Stráž či Vysoké – pan Banýr nás doveze.

Stárneme, stárnou kyčle i kolena, jsme rádi, že jedeme.
Žaludky nám konejšila dobrá paní Mrázková,
Kdo jen mohl, ten pomohl, aby byla hotová.
(Nakrmit celý autobus to obnáší práce, síly a času velký kus).
Dík rodině Banýrových za vlídnost a snahu o zpříjemnění 
našeho pobytu, 
což se jim dokonale povedlo, byli jsme tu rádi.
Za ta léta se z nás stali snad už kamarádi.

Děkujeme všem za všechno, bylo nám tu blaze.
Měli jsme se určitě líp než Pražáci v tomhle vedru v Praze.
Ozdraveni, osvěženi, cítíme se prima.
Za rok se snad zas vrátíme – víra neumírá!

Díky za všechny všem a za všechno
Zlata Zákoutská
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Stará Paka

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - obvod č. 37, Jičín
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MÁTE V RODINĚ ALZHEIMEROVU CHOROBU? 
PORADÍME, PŘIJEDEME, POMŮŽEME
V  Semilech začala pracovat nezisková 
organizace Arbo de Vivo, která se na 
problematiku péče o osoby s Alzheime-
rovou chorobou specializuje. Není nut-
né, abyste na řešení zůstali sami. Naši 
zaměstnanci mají s  řešením potřeb při 
Alzheimerově chorobě dlouholeté zku-
šenosti, získané v pobytových i terénních 
sociálních službách. Můžete si s  námi 

promluvit o  své situaci, můžeme vám 
poradit, jak nastavit péči, jak upravit 
byt, jak s  vaším nemocným příbuzným 
komunikovat, jak o  něj pečovat. Větši-
nu činností vám dokážeme sami zajistit 
přímo v místě vašeho bydliště. Jsme re-
gistrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Neváhejte se na nás obrátit! Pora-
denství je poskytováno bezplatně. Najde-

te nás každé úterý od 10 do 14 hodin na 
Riegrově náměstí v  Semilech, v  budově 
VZP nebo na internetu: www.arbodevi-
vo.cz. A v případě potřeby za vámi při-
jedeme.

Bc. Ivana Tesařová, 
sociální pracovnice Arbo de Vivo, z.ú.

tel. 720 067 455, 
e-mail: socialni@arbodevivo.cz

Hřbitovy
V poslední době byl zaznamenám zvýšený nepořádek na hřbitovech ve správě obce Stará Paka. Z plastových lahví, plechovek 
a jiných odpadků lze dovodit pravidelné schůzky mládeže na hřbitovech. Odpadky hyzdí a znevažují tato pietní místa. Apelujeme 
proto na rodiče, aby dohlédli na chování svých dětí ve volném čase a vysvětlili jim funkci a význam hřbitovů.

Posezení nad kronikami 
Další ze série Posezení nad kronikami se konalo v sále obecní-
ho úřadu 30. září. U příležitosti 90. výročí otevření Masarykovy 
základní školy se tentokrát týkalo historie školství na Staropac-
ku. Ze starých obecních a školních kronik opět vybíral a četl 
obecní kronikář pan Eduard Hradecký. Zúčastnilo se více než 
30 návštěvníků – jsme rádi, že váš zájem o historii naší obce 
trvá. Neboť, jak říká klasik, „Ti, kteří neznají historii, jsou od-
souzeni ji opakovat.“ 

O  tom, že některé nešvary z  minulosti jsou aktuální i  dnes, 
svědčí například zápis z kroniky z roku 1855, určený předsta-
venstvu obce, kde se píše (cituji): „Tímto se vám nařizuje an 
se shledalo, že se nedbale školi navštěvují, na ten pád uznalo 
visoké České místodržitelstvo by obzvláštně nedělního času 
děti docela pilně do školi chodili, které rodiče by tento rozkaz 
nezplnili, budou pokutou trestané a  dítko by skrze obecního 
posla do školi přivedené bylo a poprvé 5ti ranama s prutem na 
stolici trestané bude kdyby však v tom pádu některý z rodičů 
si stížnosti vedl bude též tělesně trestán. Což představenstvo 
všeobecně prohlásit musí…“ 

Možná by stálo za zvážení obnovení pozice obecního posla…?
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Jdi s tím, kdo tě má rád!
(Victor Hugo)

Dne 15. září 2022 tomu bylo 60 let, 
co na společnou cestu životem vykročili

Tonička Hamáčková 
(rozená Dlabolová)

a
Bohoušek Hamáček

Hlavně hodně zdraví a štěstí, 
mnoho a mnoho společně strávených chvil 

s naší velkou rozvětvenou rodinou 
jim k diamantové svatbě přejí: 

děti, vnoučata, pravnoučata 
a ostatní rodinní příslušníci.

BESEDA – VÁCLAV MANĚNA
Na středu 21. 9. jsme společně s  Měst-
skou knihovnou v  Nové Pace připravili 
přednášku Václava Maněny - Obezřet-
nost v mediálním světě. Václav Maněna 
je, jak sám říká, učitel, lektor, ajťák, jů-
tůber, specialista na online vzdělávání 
a využívání technologií ve výuce.

Není vůbec jednoduché orientovat se 
v  dnešní době ve virtuálním světě. Ka-
ždý den nás ohrožují nástrahy a  číhají 
na nás mnohá nebezpečí. V praktických 
ukázkách jsme se dozvěděli, jak snadné 
je zfalšovat naši identitu, jak se vytvářejí 
hoaxy, jak lehce lze pomocí jedné foto-
grafie, která byla stažena kdesi z interne-

tu, vytvořit několik aktuálních událostí 
a přesvědčit nás, že to je pravdivá infor-
mace. A máme vůbec možnost se těmto 
fejkům a zprávám bránit? MÁME!!! 

Zadejte si do vyhledávače adresu: ma-
nena.info a dozvíte se mnoho informací 
a  praktických ukázek a  videí, jak těmto 
informacím čelit. Nenechme se obala-
mutit a  vždy přemýšlejme, které infor-
mace do virtuálního světa pošleme a co 
zpět přijímáme. Chraňme si svoji identi-
tu i své konto!

Na jaro připravujeme další přednášku 
k tomuto tématu a rádi Vás přivítáme.

knihovnice

Vítání občánků
Obecní úřad ve spolupráci s knihovnou 
a  MŠ připravil na sobotu 12. listopadu 
další slavnost vítání občánků. Pokud jste 
již podali přihlášku, budete automaticky 
pozváni, ti, kdo ještě přihlášku nepodali, 
učiňte tak prosím do konce října. Z dů-
vodu GDPR musíte o vítání zažádat sami, 
a  to prostřednictvím přihlášky, kterou 
získáte u  sekretářky pana starosty nebo 

v  knihovně nebo si ji stáhnete z  webo-
vých stránek obce. Teprve po obdržení 
žádosti Vás můžeme pozvat. 

Záleží jen na Vás, koho si s sebou na vítá-
ní přizvete. Vítáni jsou prarodiče, tetičky, 
strýčkové, … V  průběhu slavnosti vše 
dokumentuje fotografka paní Šepsová. 
Každá rodina obdrží 3 fotografie zdarma 

jako dárek od obce, na ostatních fotogra-
fiích, které si platíte sami, se domluvíte 
přímo na místě. 
Doufám, že nás již nepřekvapí žádné zá-
kazy jako vloni a sejdeme se v Obecním 
sále 12. 11. v 9 hodin. Těšíme se na Vás 
a hlavně na Vaše děti.

H. Hylmarová

V neděli 18. 12. 2022 od 15.00 vystoupí ve staropackém kostele 
Pěvecký spolek Jizeran Semily se svými sólisty. 

Pod vedením Jiřího Kurfiřta zazní pásmo krkonošských koled 
a Česká mše vánoční J. J. Ryby (1765–1815). 



10 Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

Letní dílny Roškopov 2022
Pět prázdninových týdnů plných tvoření, 
her a nových kamarádů, zážitků a doved-
ností zorganizoval pro děti již po jedna-
dvacáté spolek OPEN ART, z.s. Letos 
jsme dětem připravili dílnu loutkářskou, 
taneční, filmovou, muzikálovou, dvě 
fotografické, výtvarnou, kamenářskou 
a  dílnu animace. (podrobný program 
a fotografie viz www.open.art.cz).
Jako lektory dílen oslovujeme zajímavé 
osobnosti, které mohou děti nejen naučit 
řadu dovedností, ale zároveň je inspiro-
vat svojí osobností a  zkušeností. Jejich 
úkolem je naslouchat, navádět a  radit, 
být iniciátorem, citlivým průvodcem 
a supervizorem tvůrčího procesu. 
Jedním z našich dlouholetých spolupra-
covníků je i japonský loutkoherec Noriy-
uki Sawa. Díky jeho práci se účastníci 
seznamují nejen s netradičními divadel-
ními prvky a tradicí japonského loutkář-
ství, ale dostávají také možnost nahléd-
nout do kultury, která vybízí k pečlivosti, 
pracovitosti a  zodpovědnosti. Noriyuki 
Sawa se narodil na ostrově Hokkaidó 
v Japonsku. Po studiích střední a vysoké 
umělecké školy nastoupil kariéru středo-
školského učitele. Již od mala se věnoval 
loutkovému divadlu, a  proto využil na-
bídku japonského Ministerstva zahrani-
čí a  vycestoval studovat loutkářství do 
Evropy. Na loutkovém festivalu v Char-

leville-Meziéres se setkal s Josefem Kro-
ftou, spojeným s  královéhradeckým di-
vadlem DRAK, který vedl workshop pro 
skupinu studentů loutkového divadla 
z  různých zemí. Následně Nori využil 
jeho pozvání do České republiky, kde od 
roku 1993 žije a  pracuje. Často cestuje 
mezi Japonskem a  Českou republikou. 
Se svými představeními vystupoval už ve 
více než 25 zemích. Každoročně je hos-
tem mezinárodních divadelních festivalů 
v Evropě, Asii i Americe. Jeho představe-
ní dokážou vyprávět jazykem loutkového 
divadla velké příběhy světového drama-
tu, jako jsou Višňový sad, Macbeth nebo 
Král Lear. Beze slov, jen pohybem, hud-
bou, loutkami a  hrou světel. Tento styl 
je vlastní i  japonským legendám z  časů 
Noriho dětství, o princezně Kaguye, Nin-
jovi nebo rybáři Urashimovi. Především 
dětem jsou pak určeny Noriho pohádky 
- zábavné, kouzelné, zářící jako jasné dia-
manty v černém lese. Nori pravidelně vy-
učuje a vede workshopy ve školách v Ev-
ropě, Americe i Asii, např. DAMU (CZ), 
Stanford University, University of Chi-
cago, Northwestern University (USA), 
London Puppetry School (UK) a  další. 
Workshopy jsou zaměřeny na různé vě-
kové skupiny, od dětí po mladé i  starší 
profesionály i seniory. Noriyuki Sawa je 
držitelem Ceny Franze Kafky (1999). Ak-

tuálně navrhoval a  režíroval obrovskou 
loutku „MOCCO“ pro Olympijské hry 
v Tokiu 2020-21… Pevně věříme, že spo-
lupráce s panem Sawou bude pokračovat 
i v dalších letech!
V  průběhu dílen nabízíme účastníkům 
řadu dalších setkání s  inspirativními 
hosty. V  minulých letech to byli napří-
klad Jan Valta, tvůrce hudby ke hře Kin-
gdom Come, nebo Leoš Kastner, student 
Fakulty designu a  umění Ladislava Sut-
nara v  Plzni. S  druhým jmenovaným, 
nadaným režisérem, scénáristou a kame-
ramanem, si děti na filmové dílně poví-
daly o strastech a zkušenostech z filmové 
produkce jeho postapokalyptického akč-
ního filmu „Trash Town“. Osobní příběh 
tohoto začínajícího filmaře byl pro naše 
táborníky velmi inspirativní… Letos nás 
v  Roškopově navštívil kameraman Filip 
Rejč a  režisér, scénárista a  střihač Luka 
Djikanović. Účastníkům filmové dílny 
promítli výběr ze svých krátkých filmů 
a následně s nimi strávili celé odpoledne 
diskusemi o filmech a filmovém natáče-
ní. Malé animátory letos navštívil Martin 
Hahn, animátor a  umělecký řemeslník, 
který s  účastníky strávil dva dny napl-
něné výrobou klasické dřevěné loutky 
a ukázkami práce s ní.
Roškopovských dílen se účastní nejen 
děti ze Staré a Nové Paky, ale z celé ČR; 



11Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

DÝŇOVÁNÍ 
VE STAROPACKÉ SOKOLOVNĚ

29. ŘÍJEN 2022 OD 15,00 

PROGRAM : 

RODINNÁ VÝROBA STRAŠIDELNÉ DÝNĚ, 
SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ DÝNI, 

TOMBOLA, MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK, 
TANEČNÍ REJ 

S SEBOU SI PŘINESTE 
SVOJI DÝNI A DOBROU NÁLADU

REZERVACE NUTNÁ !!!!! 
TELEFON 493 798 806

proto se snažíme představit jim nejen tá-
borový areál a jeho blízké okolí, ale i růz-
né zajímavosti celého regionu. Jednou 
z  nejpopulárnějších dílen je například 
dílna kamenářská, ve které se účastníci 
seznamují se specifikem našeho kraje – 
drahými kameny. Ve spolupráci s Muze-
em a Klenotnicí drahých kamenů v Nové 
Pace, pod vedením RNDr. Václava Men-
cla, Ph.D., se děti teoreticky, ale hlavně 
prakticky seznamují s  krásou a  barev-
ností skrytou uvnitř zdánlivě nudných 
pecek… Při povrchových sběrech 

i  následném řezání, broušení a  leštění 
místních polodrahokamů zažívají řadu 
dobrodružství odměněných pravým po-
kladem! 
Účastníci výtvarné dílny se vypravili na 
jiné zajímavé místo našeho regionu – na 
Kuks. Tématem jejich dílen totiž bylo ba-
roko! Tým výtvarníků-sochařů vedený 
Ivou Chauturovou se s duchem času pře-
nesl do doby rebela hraběte Šporka a ge-
niálního sochaře M. B. Brauna. Společně 
pátrali po stopách, které nám na Kuksu 
a v  jeho okolí zanechali, a obratně zdo-

lávali šifry a po staletí mluvící symboly... 

Doufáme, že i  letos jsme dětem nabídli 
řadu možností, jak smysluplně, kreativně 
a s radostí trávit prázdninový čas! 
 
Za podporu a  spolupráci děkujeme 
Obecnímu úřadu Stará Paka, Minister-
stvu kultury ČR a Královéhradeckému 
kraji (Rezidence v  oblasti kultury – 
Noriyuki Sawa)! 

 Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová
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ŠKOLKA

MÁME NOVOU TŘÍDU, hurá!!
Celé prázdniny jsme renovovali beruš-
kovou třídu, která to ze všech tříd v MŠ 
potřebovala nejvíce. Všichni zaměstnan-
ci se podíleli na úklidu, nezbýval čas. 
Stihnout renovaci během dvou měsíců 
je náročné i pro stavební firmu. Bylo to 
hlavní kritérium výběrového řízení. I tak 
jsme museli omezit prázdninový provoz. 
Třída už vykazovala značné poškození. 

Nyní si užíváme nových jemných barev 
stěn, krásných podlah, nových krytů to-
pení, dokonalého osvětlení a především 
odhlučnění třídy. Došlo i k výměně ně-
kterého poškozeného nábytku. Do Vánoc 
bude třída obohacena ještě o  lezeckou 
stěnu, aby děti naplno využily ložnici. Za 
vše děkujeme naší paní ředitelce, která 
zajistila finanční podporu u zřizovatele 

a renovaci se věnovala od A do Z.

A  když se kácí les……létají třísky, tak-
že k  tomu všemu nás potkal havarijní 
stav kotelny. Opět jsme vše zvládli díky 
finančnímu příspěvku zřizovatele a čás-
tečné dotaci od kraje. Topnou sezónu 
jsme tak zahájili s klidnou myslí.

Tůmová Eva

Letošní školní rok zahajujeme s naplně-
nou MŠ a  dvěma třídami předškoláků. 
Pracujeme s  dětmi, z  nichž velké pro-
cento vykazuje specifické vzdělávací po-
třeby, jsou to děti s  vývojovou dysfázií, 
dyspraxií, hypotonií, epilepsií, hypergly-
kemií, hypoglykemií, ADHD. Poskytuje-
me předmět speciální péče, pomáháme 
s  rozvojem českého jazyka. Každá třída 
má asistenta pedagoga a  ze šablon J. A. 
Komenského jsme získali prostředky 
pro školního asistenta, který je využíván 
pouze ve třídě dětí s  odkladem školní 
docházky, abychom zajistili individuál-
ní přístup s  ohledem na možnosti dětí. 
I  tak musíme odpolední aktivity zamě-
řit vzdělávacím směrem. Při nespavém 
režimu se děti věnují kresbě na maza-
cích destičkách, vyšívání, prohlížení 
knih, omalování, zažehlování korálek 
nebo vzdělávacím aplikacím na iPadech. 
I těmto dětem, které se budou v ZŠ potý-
kat s velkými překážkami, chceme zajistit 
kvalitní start.
Apelujeme na rodiče dětí, které se do MŠ 
teprve chystají, aby děti co nejvíce rozví-
jeli v hrubé motorice a jazykové přípravě. 
Obě oblasti jsou nejdůležitější pro úspěš-
ný rozvoj dítěte a  budoucí dovednosti 
předškoláků. MŠ navazuje na rodinnou 

přípravu, nesupluje výchovné deficity 
ani nemůže v  posledním školním roce 
nahradit to, co rodina dlouhodobě zane-
dbává. Do MŠ má přicházet dítě připra-
vené s částečně naučenou sebeobsluhou 
a základními znalostmi. Nečinnost je pro 

dítě začátek konce.
Program akcí MŠ je bohatý i  pro tento 
rok, v plánu máme i den otevřených dve-
ří. Budeme se na Vás těšit.

Bc. Staňková Jana, DiS.
ředitelka MŠ
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90 let Masarykovy základní školy ve Staré Pace 
Málokde máte možnost vidět na tak ma-
lém prostoru tři generace školních bu-
dov, jako zde ve Staré Pace. Dvě z  nich 
dosud slouží ke svému původnímu účelu 
– vzdělání a šíření kultury. Nejstarší fun-
guje jako knihovna a nejmladší – dnešní 
oslavenkyně – jako devítiletá základní 
škola.
Když 6. 12. 1774 císařovna Marie Tere-
zie uzákonila povinnou školní docházku 
pro děti od 6 do 12 let, byla zřizována 
i  síť obecních škol. Kde nebyla k dispo-
zici vhodná budova, učilo se v  různých 
chalupách. Stará Paka měla svou školní 
budovu od r. 1790. To je budova míst-
ní knihovny č. p. 22. Současný objekt je 
v  podstatě replikou z  devadesátých let 
minulého století. Původní je pouze část 
zdi proti pracovnímu stolu paní knihov-
nice. Mimochodem 2 000 000,- Kč po-
skytl tehdejší ministr financí a  bývalý 
guvernér ČNB Jiří Rusnok. Škola slou-
žila svému účelu do r. 1877, kdy byla 
otevřena nová školní budova. Původně 
jako trojtřídní a  postupně rozšířená na 
pětitřídní školu – dnešní budova obecní-
ho úřadu.
Koncem 19. století, v  80. – 90. letech 
po jazykovém narovnání ministerské-
ho předsedy hr. K. E. Badeniho, nastal 
boom ve výstavbě škol v obcích. Národ-
nostní nepokoje, zejména ze strany ně-
meckých nacionalistů zapříčinily Bade-
niho odstoupení, ale vývoj se nezastavil. 
Byly postaveny školy ve všech ke Staré 
Pace připojených a  spádových obcích. 
Pouze Krsmol měla školu společnou se 
Syřenovem. Svému původnímu vzhle-
du se dodnes nejvíce blíží budova školy 
v Roškopově. Ostatní byly přestavěny na 
obytné domy, kulturní dům, či dokonce 
výrobní objekt. 

Okresní školní úřad vyzval místní školní 
radu v  roce 1908 k  výrazným opravám 
staropacké pětitřídní školy, které by vy-
žadovaly velké finanční náklady. Místní 
školní rada se tyto opravy zdráhala pro-
vést, a proto okresní školní rada nařídila 
stavbu nové školy. V  roce 1911 starosta 
Jindřich Ježek nechal pro obec zakou-
pit za 60 000,- korun vhodný pozemek, 
Soukupův statek. 40 000,- korun si obec 
musela půjčit v  záložně v  Pecce. Místní 
školní rada 12. 4. 1912 rozhodla posta-
vit novou školu s 8 učebnami, kabinety, 
bytem správce a školníka. Plány i staveb-
ní místo byly 27. 5. 1914 školními úřady 
schváleny a  nařízeno, aby byla škola do 
konce roku 1914 hotova. Plány a  roz-
počet vypracoval stavitel Josef Schejbal 
ze Semil. Stavba měla stát 160 000,- ko-
run a už tehdy se počítalo s přístavbou. 
Osudné dva výstřely 28. 6. v  Sarajevu 
a vyhlášení války v Srbsku 28. 7. však při-

nesly úplně jiné starosti, než byla stavba 
školy.
Velká válka skončila a ministerstvo škol-
ství a  národní osvěty chtělo doplnit síť 
měšťanských škol. Okresní školský výbor 
29. 4. 1919 oznámil místní školní radě, že 
Stará Paka byla vyhlédnuta za sídlo obvo-
dové měšťanské školy. Místní orgány se 
k návrhu vyjádřily příznivě. Problém byl 
však v tom, kde zajistit potřebné finanč-
ní prostředky. Náklady měly činit dese-
tinásobek předválečného rozpočtu, tj.  
1 600 000,- Kč. Zastupitelstvo obce 
se usneslo od r. 1922 vkládat ročně  
100 000,- Kč do rozpočtu na stavbu ško-
ly. Jednou z podmínek zřízení měšťanské 
školy bylo, že obec postaví budovu, v níž 
by se v roce 1931 – 1932 začalo vyučovat. 
Místní školní rada stanovila počet míst-
ností (12 učeben, kreslírnu, tělocvičnu,  
4 kabinety, 2 šatny, sprchy, dílnu, kuchyň 
pro dívky, v  každém poschodí záchody 

ŠKOLA
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Školní drakiáda
Do programu oslav výročí školy se vešla také společná drakiáda s rodiči. 
V pátek 7. října se na nás smálo sluníčko, děti po čase konečně odložily bundy a čepice, na stromech se nepohnul jediný lísteček. 
Lepší počasí jsme si pro drakiádu nemohli přát! :-) Pohonem pro draky se tak staly rychlé nožky dětí, maminek i tatínků. Spo-
lečnými silami se papíroví krasavci dostali přeci jen do vzduchu a prohlédli si naši školu z výšky. Pohled na pestré nebe s kulisou 
podzimně probarvených Staropackých hor bral dech. Užili jsme si plno legrace a odměnou bylo i opékání na školní zahradě. 
Děkujeme dětem i rodičům za velkou účast.

L. Novotná

pro chlapce a  dívky, kotelnu a  skladiště 
uhlí a byt pro školníka) a vypsala soutěž 
na náčrtky plánů.
Místní školní rada schválila náčrtek sta-
vitele R. Dvořáčka z Červeného Kostelce 
a  pověřila ho vypracováním definitiv-
ního projektu a  rozpočtu. Po schválení 
stavebního místa a  projektu školními 
úřady vypsala místní školní rada soutěž 
na stavbu školy do 20. 8. 1930. Došlo  
9 nabídek, které byly 20. 8. 1930 otevřeny 
za přítomnosti všech offerentů. Nejniž-
ší nabídka byla 1 593 000,- Kč, nejvyšší  
2 000 000,- Kč. Čtyři nejnižší nabídky, 
plně vyhovující zadání, byly vybrány 
k dalšímu jednání.
Místo palubové podlahy chtěla místní 
školní rada podlahu parketovou. Stav-
bu provádějící firma měla zbořit i  dům  
č. p. 20. O těchto dvou podmínkách bylo 
s  firmami jednáno. O  tom, které firmě 
se má stavba zadat, se mínění rozho-
dujících rozcházelo. Přišla zima, ceny 
stavebních hmot klesaly, proto byly offe-
rující firmy dotázány, kolik by ze svých 
nabídek slevily. Nejlevnější byla nabídka 
firmy projektanta p. Rudolfa Dvořáč-
ka. Protože jím pěkně provedená stavba 
školy v  Červeném Kostelci ho dopo- 
ručovala, jakož i jeho prohlášení, že jako 
projektant nemá nároku na zaplacení 
práce v  rozpočtu neúčtované a  k  řád-
nému provedení stavby nutné, byla za-
dána stavba p. R. Dvořáčkovi za obnos  
1 597 804,- Kč. Smlouva s ním byla se-
psána 23. 6. 1931 a  1. 8. začala stavba. 
Že škola ponese jméno T. G. Masaryka, 

rozhodlo zastupitelstvo obce na slav-
nostní schůzi 6. 3. 1930 jako dar k  jeho  
80. narozeninám. Stavba rychle pokra-
čovala, a tak po čtrnácti měsících mohlo 
dojít k slavnostnímu odevzdání a otevře-
ní školy.
Přišel Mnichov, protektorát, druhá svě-
tová válka, po ní únor 1948 a  změny 
s ním spojené. Z průčelí školy bylo od-
straněno její původní pojmenování a na-
hrazeno novým – po staropacké rodač-
ce popravené nacisty Anně Mlejnkové. 
S  postupným omezováním a  rušením 
škol v okolních obcích začaly ožívat my-
šlenky na nutnost přístavby školní budo-
vy. Nejdál tyto úvahy dospěly okolo roku 
1968, kdy byly zhotoveny základy a čás-
tečně podsklepená deska spojená s budo-
vou školy mostem. Byla zakoupena okna, 
překlady a  různý jiný materiál. Tím ale 
další stavební úsilí skončilo. V sedmde-
sátých letech byl přistaven nový vestibul 
a v osmdesátých letech vyměněna střeš-
ní krytina, hliníkové šablony za původní 
eternit.
Ke škole patřil i školní pozemek s učeb-
nou a  sklepem a  školní dílny naproti 
škole. Za dílny v domě č. p. 20 byl kon-
cem století přesunut i  školní pozemek. 
Po roce 1989 byl škole vrácen původní 
název a začaly práce na odstranění škod 
způsobených zubem času. Jako první 
byla provedena hydroizolace celé budo-
vy, pak přišla na řadu výměna opadáva-
jící fasády. Při tom došlo k tragédii. Dva 
pracovníci, p. Mládek a p. Machek, kteří 
opravovali střechu, při odchodu na sva-

činu vstoupili na plošinu materiálového 
výtahu. Ta se s nimi utrhla a spadli z výš-
ky 2. patra. Pan Machek zemřel na místě 
a  pan Mládek podlehl vnitřním zraně-
ním po několika týdnech v  nemocnici. 
Díky státní dotaci byla vyměněna uhelná 
kotelna za plynovou, a tak zmizela obla-
ka dýmu při zatápění, která zejména při 
inverzi dusila široké okolí. Následovala 
rekonstrukce sociálních zařízení a  pře-
stavba kuchyně dle stále náročnějších 
požadavků hygieny. Byla postupně opra-
vena původní okna, díky sponzoringu 
firmy Optima byl zastřešen most za ško-
lou, vybudováno hřiště a upraven odpo-
činkový prostor na bývalých základech 
kdysi započaté přístavby. Postupně byly 
měněny podlahy ve třídách, zejména 
v  tělocvičně, kupoval se nový nábytek, 
počítače, interaktivní tabule a  jiná sou-
dobá výpočetní technika. Po roce 2000 
byla v celé budově školy vyměněna okna.
V roce 2019 byla opravena ulice Komen-
ského a  rozšířeny parkovací prostory. 
V loňském roce byly vyměněny ekologic-
kým požadavkům vyhovující dosluhující 
kotle a vybudována nová kanalizace. Po-
stupně je dokončována revitalizace pro-
storu před školou. Obec jako zřizovatel 
hradí provoz školy průměrně částkou  
2 800 000,- Kč ročně.
Zdá se, že kondice naší školy je dobrá 
a skýtá záruky jejího dlouhodobého pro-
vozu. Tak přejeme mnoho úspěchů při 
vzdělávání naší mládeže v mnoha dalších 
letech!

vybral a sestavil kronikář obce 
pan Eduard Hradecký
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Masarykova základní škola, Revoluční 355, 507 91 Stará Paka
Telefon: 493 798 232 / 775 244 777
Jídelna: 493 798 238 / Školní družina: 731 680 322

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín
účastník projektů:
„OP Jan Ámos Komenský“ MAP „Novopacko II“

Charakteristika školy:
Škola je plně organizovaná s I. a II. stupněm.
Součásti školy:
• Školní družina
• Školní jídelna
Počet žáků: 200
Školní novelizovaný vzdělávací program:
„Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti“
Naše škola nabízí:
Zajišťujeme bezpečné prostředí pro vytváření příznivých vztahů 
mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a učiteli. Netrpíme projevy into-
lerance a vulgárního chování žáků či rodičů ani předsudky k men-
šinám. Integrujeme žáky se zdravotním znevýhodněním. Již řadu 
let jsme školou inkluzivní.
• Odborná kvalifikovanost všech vyučujících
• Výuka v pěkném a moderním prostředí
• Mezinárodní spolupráce s partnerskou školu 
 v Německu
• Důraz na výuku cizích jazyků, 
 pracovní výchovy a ICT
• Projektová výuka
• Prostor pro kreativitu každého žáka
• Kvalifikovaný přístup k žákům 
 vyžadujícím individuální péči
• Exkurze, výlety, soutěže
• Plavecký, lyžařský a bruslařský výcvik
• Výhodné vlakové a autobusové spojení
• Práce na počítačích a volný přístup 
 k bezpečnému internetu
• Příprava na přijímací zkoušky na střední školy
• Rozvoj organizačních schopností každého žáka
• Rozvoj dovedností využitelných 
 pro život v 21. století
• Logopedická náprava
• Spolupráce s obecní knihovnou

Nabídka zájmových kroužků:
• Sborový zpěv pro II. stupeň
• Sportovní hry I
• Konverzace v anglickém a německém jazyce
• Environmentální výchova
• Anglický jazyk
• Německý jazyk
• Sportovní hry II
• Výtvarný kroužek
• Šikovné ruce
• Dramatický kroužek pro I. a II. stupeň
• Výpočetní technika
• Hra na flétnu I. stupeň
• Taneční kroužek, mažoretky
• Hejného matematika
Provoz školy:
• Začátek vyučování v 7:55 hodin.
• Konec vyučování do 15:00.
• Školní družina od 6:15 do 16:00.
• Škola je z bezpečnostních důvodů uzamčena. 
 Opatřena je elektronickým vrátným. 
Péče o žáky:
• Předmět speciálně pedagogické péče
• Individuální práce se žáky 
 se specifickými poruchami učení 
 a žáky nadanými
• Speciální pedagog 
Stravování:
• Mléčné svačiny
• Ovoce do škol
• Obědy v hezkém prostředí školní jídelny
• Zásady zdravé výživy dle metodiky MŠMT

Školní družina:
• Ranní a odpolední provoz je přizpůsoben 
 vlakovým a autobusovým spojům 
 na Roškopov, Novou Paku a Levínskou Olešnici

E-mail: 
masarykova.zs@seznam.cz / pavel.antos@post.cz
Web: www.zsstarapaka.cz
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Rekonstrukce školního pozemku pěstitelských prací
Naše škola se snaží podporovat praktické 
dovednosti žáků v  oblastech šití, dílen, 
pěstitelských prací a vaření. 
V roce 2015 jsme v rámci projektu Výzva 
57 zrekonstruovali technické zázemí dí-
len, v roce 2020 prostory cvičné kuchyně.
V  letošním školním roce 2022 se nám 
podařilo díky dotacím z MAPu N.P. a ve 
spolupráci se Střední školou zahradnic-
kou Kopidlno dokončit revitalizaci po-
zemku pěstitelských prací.

Celá akce byla zakončena 21. 9. projek-
tovým dnem Den zahradníka, kterého se 
zúčastnili žáci a  pedagogický doprovod 
z novopackých škol a z Vidochova. Děti 
si prohlédly prostory zahrady, poznávaly 
pěstované rostliny osazené v nových vy-
výšených záhonech. Potom si každý žák 
v rámci dílniček mohl zhotovit podzim-
ní vazbu z přírodních materiálů, kterou 
si odnesl na památku domů. 
Veliké poděkování patří paní ředitelce 

SŠ zahradnické, jejich studentům a  ve-
doucím odborného výcviku, kteří nám 
pomohli s návrhem nové zahrady a s ná-
slednou realizací. Spolupráci se Střední 
školou zahradnickou považuji za velice 
prospěšnou. Nejenom, že jsme získa-
li účelné prostory pro výuku, ale i  řadu 
praktických informací z  oboru zahrad-
nictví. 

Martina Nosková

Exkurze do Archeoparku pravěku ve Všestarech
V rámci výuky dějepisu 6. ročníku rádi 
jezdíme do Archeoparku ve Všestarech, 
kde děti prakticky i teoreticky poznávají 
život pravěkých lidí prostřednictvím tzv. 
živé archeologie. Hlavním prostředkem 
pro seznámení s  archeologií je zde ná-
zornost. 
Ve vnitřní části expozice na návštěvníky 
čekají asi čtyři stovky exponátů, jako jsou 
sekyry, pazourky, bronzové meče, repli-
ky stovek pravěkých předmětů, rovněž 
jeskyně, hroby, důlní šachty, interaktivní 
tabule nebo obří model krajiny. Repli-
ky pravěkých artefaktů jsou vytvořeny 
z  kamene, skla, mědi, bronzu, železa 
a  dalších materiálů, které se používaly, 
například kopie mamutoviny. Návštěvní-
ci mají jedinečnou možnost vidět před-
měty v původní podobě, kterou jim dali 
pravěcí lidé.
Ve venkovní části, v pravěké vesnici, mů-
žeme navštívit jednotlivé typy pravěkých 
staveb postavených ze stejných mate-
riálů a  stejnými metodami, jak to bylo 
původně. Obydlí i technické stavby jsou 
vybaveny různými potřebami pravěkých 
lidí včetně „nábytku“. Můžeme zde vidět 
pece na pečení, ale i  na výrobu železa, 
hliník, studnu, svatyni atd. Děti si moh-
ly vyzkoušet práci s nástroji vyrobenými 

ze dřeva, pazourku, kamene i kovu jako 
motyky, sekery apod. Dále drtily obilí na 
mouku, brousily kámen, lovily oštěpem 
mamuta.
Velmi nás překvapilo vyprávění prů-
vodce o  Expedici Monoxylon, kdy se 
pracovníci muzea a  studenti plavili po 
Středozemním moři na člunu vytesaném 
z  kmene stromu. Tuto cestu se nyní po 

letech chystají opakovat po čtvrté.
Celý den jsme si velmi užili díky erudo-
vanému výkladu průvodců a  také díky 
hezkému počasí a  plni dojmů jsme se 
vraceli do školy. Žáci si toho jistě o živo-
tě v pravěku budou pamatovat mnohem 
více než jen z našeho výkladu ve škole…

J. Krausová
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Jičín – město pohádky

Děti z 1. a 2. třídy podnikly první společný výlet na festival Jičín - město pohádky, kde zhlédly loutkové divadlo a vystoupení 
žonglérů. Do školy jsme se vraceli s dobrou náladou a pěknými zážitky.

Paní učitelky L. Jelínková, M. Vondráková, p. asistentka A. Koutová a p. vychovatelka M. Fléglová

Fotografická soutěž pro děti a mládež 
HOKUS FOKUS (5. ročník)
V letošním roce uspořádal spolek OPEN 
ART, z.s. 5. ročník fotografické soutě-
že pro děti a mládež HOKUS FOKUS. 
Soutěž probíhala od 1.4. 2022 do 30.9. 
2022. Účastnit se mohly děti ve dvou 
věkových a  čtyřech tematických kate-
goriích. Jako místní patrioti jsme mezi 
kategorie i  letos zařadili kategorii Sta-
ropacko; stále nás zajímá, jak vidí naši 
obec a  krajinu kolem svým objektivem 
děti a mládež. A nepřestávají nám dělat 
radost! Někdy stačí změnit úhel pohledu 
a místo jindy všední se může stát zajíma-
vým!
Vyhodnocení více než 400 snímků od 
72 účastníků soutěže naší šestičlennou 
porotou nebylo vůbec jednoduché… Po-
rota se skládá ze zajímavých osobností 
našeho regionu, které mají k fotografiím 
kladný vztah… (Petra Menclová, Jana 
Soběslavová, Kristýna Končická, Leoš 
Erben, Dan Polman a Jakub Müller) Kaž-
dý je ovšem hodnotí z trochu jiného úhlu 
pohledu; jeden hodnotí technické zpra-
cování, druhý další použití pro možné 
komerční účely, jiný momentální nebo 
umělecký dojem…
V sobotu 15.10. ve 12.00 proběhla v no-
vopackém kině vernisáž výstavy nejlé-
pe hodnocených snímků (výstava bude 
nyní k  vidění v  Klenotnici drahých ka-
menů v  Nové Pace). Od 13.00 následo-
valo  slavnostní vyhlášení vítězných 
fotografií. Předsedkyně poroty, nadšená 
fotografka a dlouholetá odborná vedoucí 
fotografických dílen v Roškopově, Petra 
Menclová při ní spolu s ostatními členy 
poroty komentovala nejlépe hodnocené 
fotografie a  důvody, které je k  tomuto 

hodnocení přivedly. A právě tyto komen-
táře a případné diskuse nad jednotlivými 
snímky jsou hlavním cílem této soutě-
že – nejde tu totiž tolik o vítězství, jako 
o  společné setkání fotografických nad-
šenců a vzájemné předávání zkušeností. 
Cílem je interakce mezi účastníky soutě-
že a porotou, i mezi účastníky samotný-
mi... Součástí setkání byl i  fotografický 
workshop, kde soutěžící i zájemci z řad 
veřejnosti mohli s  odbornou porotou 
konzultovat vše, co se fotografování týče : ) 
Více informací o  soutěži, jména vítězů 
v jednotlivých kategoriích a galerii fo-
tografií naleznete na https://roskopov.
open-art.cz/hokus-fokus/ 
Za podporu děkujeme Královéhradecké-
mu kraji a firmě FotoŠkoda! 

Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

Dvě soutěžní fotografie z kategorie Staropacko.
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Koncert klasické hudby v Kostele sv. Vavřince
Při příležitosti svátku sv. Vavřince se ve staropackém kostele již tradičně konal kon-
cert klasické hudby. Tentokrát se zde v rámci festivalu Podkrkonošské hudební léto 
uskutečnil koncert BAROKNÍ VARIACE VE STARÉ PACE. V sobotu 14. 8. 2022 nás 
svým zpěvem potěšila operní pěvkyně Zuzana Koś Kopřivová za doprovodu cem-
balisty Ondřeje Bernovského, hobojisty Jana Součka a  violoncellistky Marie Souč-
kové. Zazněly skladby Jo-
hanna Sebastiana Bacha,  
Georga Philippa Telemanna,  
Georga Friedricha Händela 
a  Antonia Vivaldiho. Jsme 
rádi, že si tato akce našla 
místo v  kalendáři našich 
spoluobčanů a  její návštěv-
nost každým rokem stoupá!

 
Za Obecní úřad ve Staré Pace 

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

Staropacký divadelní červenec 2022 ( 8. ročník )
Červencové středy patřily i letos v naší obci zejména dětem; pro ně i jejich rodiče připravil Obecní úřad ve spolupráci se spolkem 
OPEN ART, z.s. pestrou nabídku divadelních a hudebních představení, která mohli všichni společně zhlédnout v sále obecního 
úřadu. Program letošního festivalu byl následující: 

6. 7. Divadlo DNO: Dinosauří pohádka
Docela malou pohádku o  docela malém dinosaurovi nám se 
svým pověstným zápalem zahrálo Divadlo DNO. 

13. 7. ALFITEÁTR: Dva střevíčky pro Popelku
S klasickým příběhem o skromné dívce, zlé maceše a kouzel-
ném oříšku k  nám zavítali Tereza a  Tomáš Alferi s  loutkami 
Marie Stejskalové.

20. 7. Divadlo KAM: Hudební pohádka
Pohádku pro všechny muzikanty nám odehrála a odzpívala Ka-
teřina Veselá.

27. 7. Dětská kapela UTEBE
Kapela, se kterou rozhodně nikdo nebyl sám, protože byla pří-
mo UNÁS : ) Zdeněk Král, Zuzka Cejnarová a Tereza Lexová 
v nejlepší formě!
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SPORT

Jedenáctý ročník cyklovýletu na Smrk
Letos již po jedenácté se Oddílu lyžování 
TJ Sokol Stará Paka podařilo uspořádat 
cyklistický výlet na Smrk (1124 m.n.m.), 
nejvyšší horu české strany Jizerských hor. 
Tato akce se koná již tradičně poslední 
víkend měsíce června. Tak tomu bylo 
i  letos a datum padl na víkend 24. 6. až 
26. 6. 2022.
Po minulých dvou ročnících, kdy jsme 
byli omezeni trasou pouze na území 
České republiky, jsme se mohli letos opět 
vrátit k  původnímu záměru, pro který 
tato akce vznikla a  trasu naplánovali na 
Smrk polskou stranou.

Celá akce začíná vždy v pátek v 18:00 ho-
din srazem všech zájemců na Staropacké 
boudě v Rokytnici nad Jizerou. Tak tomu 
bylo i letos 24. 6. 2022. Kdo chtěl, mohl 
tedy přijet v  pátek a  přespat na boudě. 
Komu se to nehodilo, měl šanci dorazit 
v sobotu do 10:00 hodin, kdy byl pláno-
ván odjezd.

V pátek se nás na Staropacké boudě bě-
hem pozdního odpoledne sešlo pět.
To nevěštilo velkou účast. Počasí bylo 
všelijaké, ale zatím nepršelo. Možná to 
odradilo některé potenciální účastníky. 
Postupně jsme se přivítali a začali připra-
vovat něco k večeři. Mraky se stále honily 
a v dálce bylo vidět, že z kraje se k nám 
blíží něco nepěkného. Právě když jsme 
se sesedli kolem ohniště, že si zapálíme 
oheň a  opečeme pár buřtů, objevily se 
první kapky. Pobalili jsme vytahané věci 
a schovali se do boudy. Jeden opožděný 
cyklista již přijel za deště řádně promok-
lý. Stále nám však ještě jeden, o kterém 
jsme věděli, že má přijet, chyběl. Bylo 
nám ale jasné, že za takového počasí na 
kole z Nové Paky určitě nepřijede.
Nedalo se nic dělat. Museli jsme na bou-
dě zatopit, abychom usušili zmoklého 
cyklistu a buřty jsme opekli v pekáči na 
plotně. Trochu jsme je nastavili a  byla 
výborná bašta. Po večeři jsme trochu 
klábosili a plánovali postup na příští den, 
pokud bude špatné počasí. Za stálého 
deště a bouřky jsme šli do hajan.

Špatné vyhlídky se ale nekonaly. Ráno 
bylo po dešti a nebe se začínalo modrat. 
S  lepší náladou jsme zasedli k  snídani 
a vrátili jsme se k původnímu plánu tra-
sy pro případ pěkného počasí. Ten zněl: 
na Smrk zcela novou cestou Polskem, 
kde jsme ještě nejeli. Blížila se desátá 
a náhle telefon. Hlásil se poslední cykli-

sta, že je na trase, ale do 10:00 hodin to 
nestíhá, tak ať na něho ještě počkáme. To 
jsme s radostí udělali a tím konečný stav 
účastníků dosáhl šesti.
Nakonec jsme startovali až v půl dvanác-
té. Byl jsem přesvědčen, že takové zpož-
dění se nám později vymstí. Nakonec 
však bylo všechno jinak.

Po povinné startovní fotografii jsme od 
boudy vyjeli jako vždy nově upravenou 
lesní cestou nad boudou na hřebenovou 
Janovu cestu a následně hned sjeli do Rý-
žoviště k  boudě Lesní Zátiší. Po silnici 
jsme projeli celý Harrachov a  u  super-
marketu Norma se napojili na červeně 
značenou Starou celní cestu. Po ní jsme 
stoupali až na bývalý hraniční přechod 
a  dále do polských Jakuszyc. Až potud 
to není nijak výjimečné. Takovou cestu 
jsme již několikrát absolvovali. Zde se 
ale plán odklonil od klasické trasy, kte-
rou jezdíme nejčastěji. Neodbočili jsme 
vlevo směr Orle, ale pokračovali dále po 
silnici až pod čerpací stanici, kde jsme 
odbočili vlevo na polskou cyklotrasu 
č.14. Podél železničních kolejí jsme mír-
ně klesali a s jedním krátkým stoupáním 
jsme objeli Sklarskou Porebu ze severu 
a dojeli na silnici 358 spojující Sklarskou 
Porebu a  Swieradów Zdrój. Tato silnice 
byla za odměnu. Provoz vlastně žádný 
nebyl vzhledem k opravám probíhajícím 
ve Sklarske Porebě a my jsme si užili asi 
13 km mírného klesání nebo roviny.
Zde se dostávám na místo, kde bych 
chtěl objasnit, proč výše popsané oba-

vy dopadly jinak. Před Swieradówym 
Zdrójem jsme měli odbočit vlevo a začít 
ostře stoupat. Přibližně asi 2 km před 
odbočkou jsme najeli na mokrou silnici 
s velkými čerstvými kalužemi. Proti nám 
jelo pár cyklistů zabalených v  pláštěn-
kách a  notně z  nich kapalo a  po odbo-
čení proti nám tekly po asfaltu potůčky 

vody. Prostě chvíli před naším příjezdem 
tam muselo pořádně lejt. To znamená, že 
naše ranní zpoždění nám bylo ku pro-
spěchu a nezmokli jsme.

Po odbočení (asi 550 m.n.m.) nás čeka-
lo nejdelší a  nejtěžší stoupání letošního 
výletu. Na přibližně 8 km musíme na-
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Tradiční prázdninový Vejšlap 2022
po stopách bloudění naší lyžnice Minky Poličanské
Pro letošní pochoďáček jsme zvolili okolí 
našeho bydliště, a to Vejšlap kolem Staro-
packých hor v hravém duchu. Vyšli jsme 
ze Staré Paky 27. srpna 2022 od Staré 
školy čp. 22 v  10:00 hodin. Hned jsme 
začali stoupat kolem základní školy ulicí 
Hartlova. „U  Frýbova“ jsme pozdravili 
paní domu a pana domácího. Za odmě-
nu jsme si vykoledovali vysokohorskou 
prémii pro lepší dýchání a  pan domácí 
pak s  námi pokračoval dále. Odměna 
u  Frýbů byla důležitá, protože nás ještě 
čekalo stoupání k  boudě ve světozná-
mém lyžařském středisku Staropacká 
hora. Tam jsme odložili přebytečné ba-
tůžky a povinnou zátěž špekáčků, buřtů, 
prostě všeho, co nebudeme potřebovat 
na cestě s sebou.
Od této chvíle jsme již vyrazili po před-
pokládaných stopách Minky, která se 
onehdy za krásného počasí vydala na vy-
cházku k „letadlu“ na Staropackých ho-
rách. Bohužel ani sama aktérka již svou 
trasu nezná. Dle dobových zpráv víme, 
že vyšla směrem vzhůru až na vršek Sta-
ropackých hor nad chatovou zástavbu. 

Další cestu jsme neznali, protože tato 
je celá zahalena velkým tajemstvím. Jak 
je uvedeno výše, ani sama Minka totiž 
nevěděla, kde se v  danou chvíli zrovna 
nachází. Takže šlo o pochod bez předem 
určené trasy, která ale byla obohacena 
hledáním zajímavých „odměn“ pro malé 
i velké, aby se ani dětičky či dospěláci ne-
nudili. Klasik sice říká, že na nudu je nej-
lepší pořídit si medvídka mývala a proti 
trudomyslnosti míč, ale tyto náhražky by 
nám určitě během cesty nestačily.
Celá trasa tedy probíhala podle násled-
ných popisů, které určily postup k  dal-
šímu stanovišti. Tyto indicie se musely 
vždy nalézt spolu s  odměnami na mís-
tech určených v popisu. Pro začátek jsme 
jen věděli, že cestou-necestou musíme 
dojít určitě k letadlu (i když jsme věděli, 
že k  němu Minka nikdy nedorazila, ale 
měla k  němu namířeno). První popis 
trasy jsme obdrželi na boudě na sjez-
dovce při odkládání zátěže. Vše ostatní 
pak probíhalo dle dalších instrukcí, kte-
ré jsme dle popisu hledali. Jednotlivých 
zastavení bylo sedm. Na každém mís-

tě jsme museli najít nápovědu s  dalším 
postupem a  s  ní jsme také našli poklad 
v podobě laskomin pro děti i dospělé.
Postupně jsme navštívili tato místa:
Prvním místem bylo zastavení u recesis-
tické pamětní tabule na návštěvu Staro-
packých hor Járou Cimrmanem. V jejím 
okolí jsme museli najít indicii, která nás 
pak nasměrovala přes hřeben Staro-
packých hor k  již vzpomínanému leta-
dlu. Toto místo je známo jako pomník 
havárie sovětského vojenského letadla  
z  28. listopadu 1988. I  tam jsme našli 
popis, podle kterého jsme došli k pozů-
statkům hradu Levín. Protože byl při-
bližně čas oběda, tak nás další nalezená 
informace zavedla do hospůdky Oleška, 
kde jsme zahnali hlad a žízeň a taky jsme 
si trochu odpočinuli. Jen jsme nevěděli 
kam dál, a  tak při odchodu pan hostin-
ský předal dětem pouzdro s  laskomina-
mi a dalším postupem. Po jeho podrob-
ném prostudování jsme se vrátili zpět 
na dolní konec Levínské Olešnice. Tam 
jsme vystoupali vpravo na hřeben a do-
šli až na místo bývalého hradiště Pravín. 

stoupat asi 516 výškových metrů, což je 
průměrné stoupání přes 6%. Na vrcholu 
tohoto stoupání jsme byli v sedle Lacznik 
(1066 m.n.m.). Tady jsme museli odbočit 
vpravo a  kamenitou cestou, která vypa-
dala jako řečiště vyschlého potoka, jsme 
asi 1 km opět stoupali. Pak před námi 
bylo asi 200 m na státní hranici a posled-
ních asi 500 m po českém území na Smrk 
(1124 m.n.m.). Cíl našeho výletu byl do-
sažen.

Nyní nás čekala cesta zpět na Staropac-
kou boudu. Po vrcholové fotografii jsme 
se pustili na cestu. Jako zpáteční trasu 
jsme zvolili jednodušší cestu Polskem, 
po které nejčastěji stoupáme na Smrk. To 

jest zpět do sedla Lacznik, krásným mír-
ným sjezdem Telegrafní cestou do sedla 
Polana Izerska (965 m.n.m.), dále ostřej-
ším sjezdem k chatě Górzystów a podél 
řeky Jizery k  chatě Orle (830 m.n.m.). 
Tady jsme se zastavili na občerstvení 
a  doplnění tekutin. Po odpočinku jsme 
se pustili do závěrečné části letošního vý-
letu. Od Orle jsme vystoupali na Rozcestí 
pod Dzialem Izerskim a po žluté značce 
pokračovali do Jakuszyc. Odtud jsme po 
hlavní silnici z kopce byli v Harrachově 
co by dup. Projeli jsme opět celý Harra-
chov jako ráno, ale opačným směrem 
a po stejné cestě přes Rýžoviště a Janovu 
cestu doputovali až na Staropackou bou-
du.

Na boudě jsme se převlékli, omyli a pří-
jemně unaveni po asi 72 km s  převýše-
ním téměř 1700 m jsme zasedli k večeři 
a následnému zhodnocení celého dne.

Celý cyklovýlet proběhl za příjemného 
počasí a ani jednou jsme nezmokli. Účast 
pouze šesti cyklistů je ale hodně mizerná 
a na lepší časy se asi neblýská. Podle dis-
kuse, kterou jsem na boudě poslouchal, 
jsem nabyl dojmu, že se všem zúčast-
něným celá akce líbila a byli s prožitým 
dnem spokojeni. Bohužel, s  tak malou 
účastí je uskutečnění dalšího ročníku 
opět na vážkách. No, do roka a  do dne 
se uvidí...

Pedálům zdar
Václav Šeps
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Pačtí fotbalisté
Mladí fotbalisté starší přípravky U11 ve 
společném týmu Nové a Staré Paky letos 
zahájili přípravu na sezonu soustředěním 
v Nové Pace. V posledním červencovém 
týdnu, pod vedením trenérů Lukáše Jisla 
a  Lukáše Štampocha, absolvovali inten-
zivní pětidenní přípravu na nadcházející 
fotbalovou sezonu. Každý den kluci tré-
novali dvoufázově, včetně “oblíbených” 
ranních rozcviček a výběhů. Na zlepšení 
fyzické přípravy s  nimi dvakrát v  týd-
nu pracoval fitness trenér Jakub Brendl 
z Modrého centra. 

Aby to nebylo jen o fotbale, byl pro klu-
ky připravený i  doprovodný program. 
Vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci 
s praktickým nácvikem masáže srdce na 
figuríně pod vedením záchranáře Honzy 
Číly a  Simony Honců. Sami si potiskli 
trička vlastní přezdívkou a  kempovým 
logem pod dohledem pánů Jisla a Neu-
wirtha. Středeční podvečer kluci vyzkou-
šeli střelbu ze vzduchovky, kterou si pro 
kluky připravil Jiří Morávek. Samozřej-
mě nechyběla ani stezka odvahy. Dokon-
ce zbyl čas na „tajný výlet“ do Prahy. Ně-
kterým malým fotbalistům se tak splnil 
sen a poprvé v životě mohli na vlastní oči 
sledovat fotbalový zápas Slavia Praha - St 
Joseph‘s FC. Radost kluků byla obrovská. 
Možná to tak nevypadá, ale soustředění 
byla pro kluky pěkná dřina. Legrace při 
každé aktivitě to však krásně vyvážila, 
takže si ani neuvědomovali, že je bolí 
svaly. V  průběhu týdne se k  trenérům 
přidal Denis Hradecký, který veselou at-
mosféru celého kempu skvěle podpořil.
Sezona mladších žáku U13 už je v plném 
proudu a je vidět, že intenzivní příprava 
se vyplatila.

Děkujeme všem zúčastněným za podpo-
ru a mladým fotbalistům přejeme úspěš-
nou sezonu!

Lukáš Štampoch

Téměř všichni poutníci se přiznali, že na 
tomto místě ještě nikdy nebyli. Upro-
střed bývalého Pravína pod vyvráceným 
modřínem byla objevena další schránka 
s  indicií. Podle nalezeného popisu jsme 
se po louce kousek vrátili, nalezli pěšin-
ku lesem a sešli do údolí na jižním konci 
Žďáru. U chalupy s čerty na komíně jsme 
odbočili vlevo a  údolím postupovali do 
Ždírce. Dalším zastavením měla být pro-
hlídka sbírky broušených kamenů v chat-
ce u  třídičky lomu Hvězda. Bohužel se 

návštěva neuskutečnila, a  to i přesto, že 
jsme se ještě v pátek připomněli. Pan ma-
jitel na nás asi zapomněl a nebyl doma. 
To bylo trochu zklamáním, ale nedalo se 
nic dělat, museli jsme dál. Ale kam? Na-
konec jsme u domu našli další pouzdro 
s  popisem, který nás už nasměroval do 
Staré Paky do bydliště naší Minky Poli-
čanské. Miluška a Jirka nás vřele přivítali, 
a  dokonce pro nás paní domácí napek-
la vynikající koláčky. Touto návštěvou 
skončila naše stopovaná po trase Minky.

Poslední částí naší poutě už byl návrat 
zpět na sjezdovku k  lyžařské boudě 
a k naší velké radosti šla Miluška s námi. 
Tam jsme si opekli buřtíky, dojedli zbyt-
ky svačin, dopili vše, co teklo, a již za tmy 
se rozešli ke svým domovům.
Počasí po celý den bylo nádherné a dob-
ře se nám šlapalo. Dokonce si ani letos 
nemůžu stěžovat na počet účastníků, 
protože 16 turistů je velice slušný výsle-
dek. Hlavně, aby to tak pokračovalo dál.

Kilometrům zdar, výbor Oddílu lyžování
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Oslavy 90. výročí otevření nové školní budovy 
Masarykovy základní školy ve Staré Pace 1932 – 2022.



24 Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

PODHORAN - čtvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce – Hana Hylmarová, Mgr. Jitka Krausová, a Jan Herber. Redakční uzávěrka: 10. 10. 2022. 
Vychází 4x ročně. Náklad: 400 ks. Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka. Tisk: JOMA design - Příspěvky zasílejte na knihovna@starapaka.cz.

Oslavy 90. výročí otevření nové školní budovy 
Masarykovy základní školy ve Staré Pace 1932 – 2022.


