
Kulturák
Rekonstrukce 
Městského kulturního střediska

občané rozhodli
Budova Městského kulturního střediska (MKS) nyní 
rozhodně neslouží ke cti města. Situaci vyřeší jen její 
totální rekonstrukce. Nechceme dělat kompromisy 
v kvalitě, rekonstrukce se dělá na 50 let. Podobně 
důležité je pro nás i dokončení revitalizace centra 
města, ta bude na 100 let. 
I když je město Nová Paka ekonomicky velmi sta-
bilní a dokáže na investice vygenerovat dvojnáso-
bek peněz než např. stejně velké Hořice, je mimo 
jeho reálné možnosti udělat dvě takto velké akce 
(náměstí a MKS) z vlastních zdrojů během násle-
dujících čtyř let. Pokud by se však podařilo získat 
alespoň na jednu akci dotaci, bylo by to možné.
Již před čtyřmi lety jsme jasně řekli, že o tom, která 
z těchto dvou finančně zhruba stejně náročných in-
vestičních akcí (70 až 80 milionů Kč) bude mít prio-
ritu, rozhodnou občané. Zorganizovali jsme anketu, 
její výsledky plně respektujeme. V anketě na podzim 
2013 získalo MKS 1987 hlasů (57,16 %) a Masary-
kovo náměstí 1489 hlasů (42,84 %). Naše sdružení 
plně respektuje takto projevenou vůli občanů, a pro-
to budeme prosazovat rekonstrukci MKS. Pokud 
jde o „poraženou“ rekonstrukci náměstí a zbylých 
částí centra, chceme ji dotáhnout do fáze schválené 
projektové dokumentace, tak abychom mohli oka-
mžitě reagovat na dotační příležitosti. 
Samozřejmě bude naší snahou získat i na rekon-
strukci MKS dotaci, pokud by však tato možnost 
nebyla, jsme připraveni a schopni reálně zaručit za-
hájení rekonstrukce MKS i z vlastních zdrojů města 
v průběhu roku 2017. V současnosti je projekt re-
konstrukce MKS od roku 2010 ve fázi stavebního 
povolení. Myslíme si však, že by měl tento projekt 
ještě před svým zahájením projít znovu důslednou 
revizí. Moderní technologie jdou rychle kupředu,       
a proto chceme projekt „provětrat“ a inovovat. Bu-
deme prosazovat, aby byl projekt znovu projednán 
s veřejností, tak aby mohly být zapracovány další 
připomínky. Například již nyní víme, že nebudou 
s ohledem na technologický pokrok potřeba pro-
mítací kabiny, které byly dříve požadovány v kině.
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jak bude MKS vypadat?
Budova by měla mít nový, moderní vzhled. to bude ale jen slupka, to hlavní bude uvnitř. Interiér bude zcela přepracovaný. Hlavně multifunkční: kromě divadelních představení, 
koncertů, besed zde nově bude možné promítat kino či pořádat plesy a další společenské akce, bude tu také spolková místnost a učebny. 
Kancelář MKS najde své místo o patro níže. Bude tak přístupná přímo z ulice bez procházení budovou. Na jejím současném místě vznikne prostorné foyer, ve kterém bude 
občerstvení při přestávkách představení. Z foyer dvěma vchody vstoupíme přímo do velkého sálu. ten bude mít kapacitu 262 míst, nově přibudou balkony i po stranách sálu 
s kapacitou dalších 64 míst. Snížení počtu míst bude přímo úměrné zvýšení komfortu sedaček pro diváky. Přední část hlediště velkého sálu se bude moci v případě potřeby 
„uklidit“ do blízkého skladu a i zbytek hlediště bude „zasouvací“, tak aby bylo možné vytvořit i jeden velký sál. V projektu se počítá s novým schodištěm do 2. patra – k balkonům, 
k malému sálu atd. Malý sál bude mít kapacitu 100 osob a své vlastní předsálí s možnou restaurací. I zde bude možné vše uložit do skladu a vytvořit jeden funkční prostor. Malý 
sál bude sloužit pro loutkové divadlo, malé koncerty, promítání, diskusní fóra, besedy i jako kavárna. Nezapomnělo se ani na naše imobilní spoluobčany, objekt je pro ně zcela 
přístupný, vybaven výtahem, na každém patře bude pro ně Wc. Nad jevištěm je počítáno s nástavbou provaziště a nad foyer bude vybudována druhá nástavba se strojovnou 
vzduchotechniky a další učebnou. Budova získá novou střechu, stejně tak jako všechna okna, dveře, hydroizolace a tepelné izolace, samozřejmostí je kompletní nové vnitřní 
vybavení. Spolu s rekonstrukcí vlastního MKS jsou v plánu též úpravy přilehlého nádvoří MKS. 
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„Profesionálně“ se společenskému životu věnuje Městské kulturní středis-
ko, pořádá divadelní představení, koncerty a další zábavní akce. Nadstan-
dardně agilní je i knihovna, zapojuje se i muzeum. V Nové Pace je také pro-
dukována řada kulturních akcí na městě „nezávisle“. a je to dobře, obecně 
kultuře svědčí svoboda, státem „vyráběná“ kultura je značně sterilní, je to 
jako státem organizované náboženství. Státem organizované a placené ná-
boženství brzo upadá. Vítáme tedy činnost různých sdružení i fanatických 
jednotlivců na poli kulturním.   
uvědomujeme si mimořádnou důležitost společenského života ve městě. 
lidé rádi chodí na akce, které mají určitou úroveň. Zde se nejen baví progra-
mem, ale i setkávají s ostatními Pačáky; děti takové akce zaujmou značně. 
Z hlediska prostorového je to už smutnější, chybí reprezentativní taneční sál, 
budova divadla (MKS) také za moc nestojí. Kino jsme předali k provozová-
ní podnikateli, který si počíná dobře. Vše by se mělo vyřešit rekonstrukcí 
budovy MKS – ale o tom dříve. Mimořádný úspěch mají akce pod širým 
nebem, pokud tedy zrovna neprší. Podívejme se nyní na z našeho pohledu 
důležité společenské akce v Nové Pace, se zaměřením na ty venku. 

slavnosti 
slunovratu

akce původně vznikla jako připomenutí 
650 let od první zmínky o městě Nová 

Paka, tedy v roce 2008. Je to celodenní 
akce, na které vystupují pačtí i hostující 

umělci. Na slavnostech spolupracujeme 
s našimi polskými partnery a díky tomu 

je akce jako forma příhraniční spolupráce 
spolufinancovaná evropskou unií. akce 

se koná poslední sobotu před letním 
slunovratem. určitě budeme usilovat 

o udržení kvality této akce.

SlaVNoStI SluNoVRatu, 
tedy oSlaVy „NaRoZeNIN MěSta“

hrubá pouť
Hrubá pouť se v Nové Pace slaví vždy ná-
sledující neděli po 15. srpnu, kdy je svá-
tek Nanebevzetí Panny Marie. Hrubá ne-
znamená hrubost mezi lidmi, ale velikost 
novopackých poutí. Podle kronikářských 
záznamů se na některých sešlo až dva-
náct tisíc lidí. Hrubá pouť nesmí být jen 
o pouťových atrakcích. Je to především 
církevní, tedy duchovní svátek, tomu by 
město mělo alespoň napomáhat.  
Je to i platforma pro mnoho dalších aktivit 
na městě nezávislých organizací.



sportovní akce
veřejností
navštěvované

Sportovní utkání jsou samostatnou
kapitolou. Myslíme, že je skvělé, 
pokud pačtí sportovci dosahují 

úctyhodných výkonů, které navíc 
přitahují pozornost veřejnosti. Jde 
o to, aby v kolektivních sportech 

za naše družstva většinou (více než 
polovina) nastupovali Pačáci, tedy 

občané Nové Paky. Pak je mnohdy 
jedno, jaká úroveň soutěže to je, 
ale prostě fandíme našim. Platí o 

basketbalu, hokeji, a teď už i fotbalu. 
Packou sounáležitost je třeba budo-

vat v kolektivech mládeže.

mikulášská jízda
parního vlaku
Nová akce od roku 2013. Setkala se s velkým 
zájmem občanů. určitě v ní péčí Městského 
kulturního střediska budeme pokračovat.

akce jiných 
organizací
Vítáme i další akce, které pořádají na městě 
nezávislé organizace. Zejména akce pivovaru 
(Vodnické slavnosti byly extratřída), Novopac-
kých sklepů, hasičů, Života bez bariér atd.
unikátní je Heřmanický ples, kdyby takový ples 
měla každá osada! Nicméně právě osady si ve 
svých menších počtech dokážou udržet sou-
náležitost a pořádají mnohé společenské akce.

časostroj
časostroj aneb toulání historickou Novou Pa-
kou je společenská událost, na které koordi-
novaně pracuje řada městských i „nezávislých“ 
organizací. děti se při něm setkají s historickými 
artefakty i osobnostmi Nové Paky. Na trase jsou 
i hry a taky si můžou zkusit rukodělnou práci. 

vítání občánků
Společenská událost byla zaváděna za soci-
alismu, nahrazovala křest. akci jsme obnovili 
po roce 2002. Je to setkání s dětmi ve věku 
4 měsíce až 1 rok, tedy hlavně s jejich rodiči. 
Koná se dvakrát ročně, v květnu a listopadu. 
děti dostanou drobný dárek, kámen. Je to do-
cela významná společenská akce, na kterou se 
sjíždějí celé rodiny. obvykle to vychází na 30 až 
40 dětí, ve skupinách po 5 až 7. Jen málo ro-
dičů nepřijde.  

vyhlášení 
sportovce roku
Komorní akce se postupně rozrostla 

ve velkou show. Z malých prostor 
ve staré radnici jsme přešli do auly 
gymnázia. což je nyní asi nejkrás-

nější sál v Nové Pace. Vyhlašuje 
se cca 30 jednotlivců a několik 

kolektivů. 

rozsvěcení
vánočního
stromu
Původně malá akce pro desítky lidí, 
která spočívala v tom, že se zapojily 
žárovky na vánočním stromku před 

Komerční bankou. akce postup-
ně mohutněla přidáváním dalších 

aktivit. Na pódiu vystupuje řada 
zpěváků, vrcholem je sbor Hlas. 

a ohňostroj.

KINo od MěSta 
PřeVZal MGR. daVId 
HoRáčeK. V INteRI-
éRu docela ZaPRa-
coVal, ZVeNčí řešIl 
JeN ZáKladNí VěcI. 
HlaVNě Se ale HRaJí 
ZaJíMaVé fIlMy. 

NoVá PaKa Je MěSto 
SBoRoVéHo ZPěVu, 
Vedle aMaBIle Pů-
SoBí I PěVecKý SBoR 
GyMNáZIa, SMíšeNý 
PěVecKý SBoR 
HlaS, SedMIHláSeK, 
BeRušKy, dětSKý 
PěVecKý SBoR BRá-
Na, SlaVíčeK, SMí-
šeNý PěVecKý SBoR 
VodoPád a SBoR 
ZNěJící StRuNy.

SluNce, SeNo, 
HeřMaNIce. Na 
SNíMKu KoNoPNí-
KoVá, šKoPKoVá a 
taKy PředSeda JZd. 
BloNdýNKa uPRo-
Střed, PaNí StaNI-
SlaVa KRIStIáNoVá, 
Je ZáRoVeň Před-
SedKyNí oSadNíHo 
VýBoRu HeřMaNIce. 
HeřMaNIcKý PleS 
V NaRVaNé VelVetě 
Byl MIMořádNý.   

PěVecKý SouBoR
HlaS

PěVecKý SBoR aMa-
BIle řídí MGR. aleNa 
MatěJoVSKá. ZáBěR 
Je Z VyStouPeNí 
PřI udíleNí ceNy 
JIVíNSKý štefaN, 
ceNy PRo VyBRaNý 
KultuRNí PočIN 
RoKu. Za RoK 2013 
tuto ceNu ZíSKalo 
PacKé GyMNáZIuM. 

VíteJte V MINuloStI … čaSoStRoJ
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