Do nové budovy se NOVOPACKÝ okresní
úřad nastěhoval v roce 1933.

Novopacko
Na závěr naší předvolební brožury pojednáme o svém vztahu k obcím
v okolí. Myslíme, že silný region přinese mnoho dobrého pro Novou Paku.
Chceme být pro obce a města v okolí spolehlivým partnerem, přirozeným,
nikoli nějak uměle vytvořeným regionálním centrem. Pojednáme o Novopacku širokém i úzkém, z hlediska státní správy i samosprávy.

rekonstrukce
Novopacký okres

Geografická mapa okresu novopackého od Rafaela Engelmana

Nejdříve vzpomínka na slavné období okresu novopackého. Před sto
padesáti lety (1864) byla totiž zřízena
v rámci novopackého okresu, rozkládajícího se od Horní Kalné po Mlázovice,
okresní samospráva. V okrese pracoval
dále okresní úřad, jakožto představitel
ryze státní politické správy. Pravomoc
okresního zastupitelstva, tedy voleného
orgánu, byla ale již od jeho počátku
úzká. Převzalo pouze část pravomocí dosavadní státní správy. Okresní
zastupitelstvo bylo složeno ze třiceti
členů a ze svého středu volilo okresní výbor i starostu. Jednotlivé obce
okresu do něho volily své zástupce.
Okresní zastupitelstvo okresu novopackého nejprve sídlilo v domě čp. 20 na
packém náměstí, který byl ve vlastnictví
pana Františka Šádka.
Hlavní náplní činnosti okresního zastupitelstva byla správa sociálních, zdravotních a školských zařízení, i když u
posledně zmiňovaných se jednalo spíše o kontrolní a investiční působnost.
V Nové Pace byla z jeho podnětu vybudována okresní nemocnice, pojišťovna
a sirotčinec, pozdější chudobinec. První
takové zařízení bylo vystavěno v letech
1890–1892 na místě bývalých kasáren
a další pak v letech 1925–1926.
Další významnou sférou vlivu okresního
zastupitelstva byla správa dopravních
komunikací. Za jeho působení byla na
Novopacku vybudována síť okresních
silnic mezi jednotlivými obcemi okresu. V obcích okresní zastupitelstvo
podporovalo rozvoj hasičství, školství,
zemědělství a později i elektrifikaci. Pod
kontrolou mělo i obecní honební záležitosti. Okresní zastupitelstvo bylo

Ke konci roku 1919 bylo okresní zastupitelstvo rozpuštěno a dosazena první okresní správní komise,
která v Nové Pace působila až do 27. listopadu 1928.
Tehdy byla její činnost v rámci reformy veřejné správy
na základě výnosu zemského správního výboru ze
dne 17. 11. 1928 zastavena. Její agenda, jmění i závazky byly předány nově vzniklým okresním úřadům
a okresní samospráva byla tímto výnosem definitivně
včleněna do státní správy. Nová Paka byla poté až do
roku 1942 sídlem tohoto nově zformovaného okresu.
Po válce byl novopacký okres ve svých původních
hranicích navzdory jičínským snahám obnoven a řízen okresním národním výborem, který fungoval až
do roku 1960. Tehdy na základě velké územněsprávní reorganizace zanikl definitivně. Novopacký okres
tak téměř po sto letech zanikl a zpřetrhaly se tak
některé přirozené vazby našeho západního podkrkonošského regionu. Východní Novopacko připadlo
ke vzdálenému Trutnovu, sever k Semilům a zbytek
k jičínskému okresu, který už má jiný charakter.

Nová Paka,
obec s rozšířenou
působností

Novopacko

také odvolací instancí proti rozhodnutí obecního zastupitelstva či rady, řešilo stížnosti na tyto
orgány i jejich představitele a kontrolovalo obecní
hospodaření. Vyjadřovalo se k rozluce či sloučení
obcí nebo osad, což následně zásadně ovlivňovalo rozhodnutí zemského výboru, který o těchto
věcech rozhodoval.
Výkonným orgánem okresního zastupitelstva
byl okresní výbor, jehož hlavní náplní byla správa
okresních fondů a ústavů, dohled na plnění rozpočtu, hospodaření a na plnění dodávek
a práce. Výbor měl rovněž na starost zaměstnance okresu, kterými byli: úředník, úřední sluha
a cesťák, dohlížející na stav okresních silnic.
V čele výboru i zastupitelstva stál starosta. Tím
prvním se stal starosta Nové Paky Antonín
Kaska, kterého po volbách roku 1868 ve funkci
vystřídal Josef Franc. Franc poté setrval v úřadě
dlouhých osmadvacet let, a mj. byl také nejdéle
sloužícím starostou v dějinách Nové Paky,
a to v letech 1874–1897.

Na tradici okresu novopackého navazuje Nová Paka
jako obec s rozšířenou působností. Novopacký
městský úřad vykonává státní správu v rozsahu dřívějších okresních úřadů také pro Vidochov, Pecku,
Starou Paku a Úbislavice. Od 1. ledna 2013 byly
totiž zrušeny okresní úřady, byť okresy jako územní
jednotky existují právně dál. Nicméně působnost,
tedy úkoly státní správy, jak je vykonávaly okresní
úřady, byla rozdělena mezi obce s rozšířenou působností a malým dílem i krajské úřady.
ŠTIKOV

zde zasedalo okresní zastupitelstvo
PO SVÉM VZNIKU

Devadesát pět procent úkolů z okresních úřadů se přesunulo na obce s rozšířenou působností. Nová Paka se nakonec
dostala mezi 205 těchto obcí, ale byla a zůstává jednou z nejmenších obcí v této třídě (obvod má 9 719 ha, 5 obcí a 13 374
obyvatel), podobně malý je např. Železný Brod nebo Nové
Město nad Metují. Pokud bychom nebyli městem s rozšířenou
působností, upadli bychom do značné bezvýznamnosti a za
státní správou bychom jezdili do Jičína. Tento jev právě nastal v rámci finančních úřadů. V tomto oboru se postupně ruší
všechna pracoviště mimo bývalá okresní města. V  menších
městech zůstávají jen podatelny a pokladny.
Pozice Nové Paky je neotřesitelná, pokud jde o existenci
obvodního oddělení policie. Toto oddělení má obvod dán
obcemi: Nová Paka, Pecka, Stará Paka, Úbislavice, Vidochov, Lázně Bělohrad, Mlázovice, Choteč, Svatojanský Újezd
a Šárovcova Lhota.
Poplachové plány novopacké hasičské stanice pokrývají kromě toho dokonce i obce Horka, Borovnice, Borovnička, Bělá,
Čistá, Dolní Kalná a Syřenov. Myslíme, že právě toto „hasičské“ je přirozené a spádové Novopacko.

Nová Paka,
dobrovolný svazek obcí
so orp nová paka

olympiáda novopacka

budoucnost Novopacka
Naší snahou do budoucna je, aby se k Novopacku připojily i jiné obce, které by využívaly služby novopackých úřadů.
Za přirozenou součást Novopacka považujeme na severu Horka, Čistou (z Čisté jezdí na úřad do Jilemnice!),
Dolní Kalnou, Borovničku a Borovnici. Na východě je to Vřesník, na jihu celé Bělohradsko a také Lužany.
Na západě pak ještě Syřenov. Uvidíme, jaký bude další vývoj správního rozdělení republiky. V každém případě my
budeme vždy aktivním podporovatelem rozšíření Novopacka a budeme organizovat takové aktivity,
které budou prohlubovat spolupráci obcí.

Novopacko

KUMBURSKÝ ÚJEZD – RUMCHALPA

Dobrovolný svazek obcí Novopacko byl založen
v roce 2007 a sdružuje Novou Paku, Starou Paku,
Pecku, Úbislavice a Vidochov. Pro účely cestovního
ruchu svazek nazýváme Východní brána Geoparku
Český ráj nebo Kraj zkamenělých stromů. Spolupracujeme při regionálním rozvoji, v kultuře
a sportu.
Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada,
ve které zasedá starosta za každou obec.
Předsedou svazku je Ing. Vítězslav Dufek,
ten byl zároveň iniciátorem a propagátorem jeho
vzniku. V rámci takto definovaného Novopacka
spolupracujeme v dopravě, školství a sportu.
Packý domov důchodců je prakticky využíván jen
občany z Novopacka, obce při tom doplácejí
na své občany.
Zajímavou aktivitou „Novopacka“ je Olympiáda mateřských škol. Jedná se o atletický závod
pro školky a přípravné třídy z širokého okolí Nové
Paky. Startuje v něm cca 120 závodníků z 10 až 12
školek. Do každé disciplíny může školka přihlásit
jen čtyři děti. Děti, které nebyly nominovány, však
mohou běžet vložený běh na 300 m.

Konečné pořadí Olympiády mateřských škol 2014
1. ZŠ Nová Paka, Husitská

87,5 b.

2. MŠ Studenec

80,5 b.

3. 2. MŠ Nová Paka, Školní

67 b.

4. 1. MŠ Nová Paka, Husitská

46 b.

5. MŠ Ostroměř

42,5 b.

6. MŠ Pecka

38 b.

7. ZŠ Nová Paka, Komenského

35 b.

8. MŠ Čistá u Horek

21 b.

9. MŠ Vidochov

15,5 b.

10. MŠ Brána Nová Paka

13 b.

11. MŠ Levínská Olešnice

2 b.

Novopacko

osady Nové Paky
naše osady
Historický vývoj tomu chtěl, že Nová Paka je
obklopena řadou dříve samostatných vsí
a osad. Sepětí takového počtu osad a středně velkého města je do jisté míry unikátní.
Všechny ty novopacké osady jsou klenotem,
ale i závazkem zároveň. Na jedné straně se
jedná o krásná místa, kde se dá bydlet, stavět, odpočívat, procházet se, podnikat,
a na druhé straně musí pačtí radní dbát jejich
potřeb a pomoci jim v rozvoji.
K Nové Pace od počátku samosprávy (polovina 19. století) jako předměstí patřily Heřmanice, Vlkov, Zlámaniny a Podlevín. Ostatní
osady, které jsou dnes nedílnou součástí
Nové Paky, k ní byly připojeny až v druhé
polovině 20. století, v tzv. období slučování
obcí. V roce 1975 se stal součástí Nové Paky
Štikov, o rok později přibyly Studénka,
Kumburský Újezd, Valdov, Přibyslav, Pustá
Proseč a Radkyně. Poslední obcí,
která v rámci těchto úprav ztratila samostatnost, byla roku 1981 Vrchovina.

osadní výbory
Osada je historicky dané společenství lidí na
určitém území. Pro lepší komunikaci obce
s jednotlivými osadami byly v roce 2003
zřízeny osadní výbory. Již jedenáct let jsou
voleni zástupci jednotlivých osad. Jejich úloha
je nesnadná – na jedné straně řeší aktuální
problémy lidí v osadách a na straně druhé vyjednávají s radou města a městským úřadem.
Nelze vždy vyhovět ve všem.
Osadní výbor vládne sám svým menším

rozpočtem. Vyvinula se praxe, že v každé obci se za volební období
zrealizuje jedna až dvě větší investiční akce. Záleží na velikosti obce,
naléhavosti potřeby (viz Vrchovina po povodních) a také na tom, kolik
se už v obci proinvestovalo, aby se to trochu vyrovnávalo.
Nikde v České republice nemají osadní výbory tak velkou míru kompetencí jako v Nové Pace. Je unikátní, že si osadní výbory volí přímo
občané dané osady, neboť normální praxí je volba osadních výborů
v zastupitelstvu obce. U nás osadní výbory v některých otázkách přímo rozhodují, jinde mohou jen navrhovat a pak stejně rozhodne rada
nebo zastupitelstvo.
O smysluplnosti osadních výborů vypovídá i to, že je stále dostatek kandidátů do jednotlivých osadních výborů. I těch jedenáct let,
po která fungují, také o něčem svědčí. Těšíme se na práci s nimi,
i když to není vždy selanka.

STUDÉNKA

Novopacko

hlavní úkoly
v osadách
Největší novopackou osadou jsou podle počtu
obyvatel Heřmanice. V letošním roce tato osada
dokončila výstavbu klubovny u hřiště na okraji lesa.
V současnosti je nejdůležitějším úkolem oprava silnice mezi Heřmanicemi a Studénkou, včetně cesty vedoucí do Nové Paky až na konec ulice Pplk.
M. Semíka, kde stávala heřmanická pekárna.
Do Vrchoviny se investovaly po povodních v roce
2013 miliony na opravy mostů, cest a pozemků.
Protipovodňová opatření budou dominovat i v dalším volebním období. Chtěli bychom se zaměřit na
nádrž pod kravínem a její okolí, kde by bylo vhodné vybudovat několik poldrů, aby se zvýšila zadržovací schopnost krajiny a voda při dlouhodobých
deštích odtékala pomaleji.
Ve Štikově vidíme jako úkol číslo jedna osvětlení cesty ke hřbitovu od křižovatky u Končického
k firmě VAJA, a pokud to bude možné, tak až ke
hřbitovu.
Pro Kumburský Újezd bude důležité zlepšit kvalitu cesty od Vlkova, neboť projekt chodníku od
Studénky podél hlavní silnice byl odložen až do
vyřešení obchvatu. Zadní cesta do Kumburského
Újezda přes „Větrák“ by tak navazovala na komunikaci vedoucí Vlkovem. Pokud by se podařilo
sehnat dotaci, jevilo by se jako ideální řešení vybudování cyklostezky, na ni mohou pěší. Auta by
tam však i nadále musela jezdit jen po polní cestě.
Pro Podlevín je důležité dobré dopravní spojení
s městem. Dále je třeba zajistit opravu, resp. „revitalizaci“, hřbitova, tj. rekonstrukci kříže, márnice
a oplocení. Zkulturnění by si jistě zasloužilo i okolí
pomníku padlým z první světové války vzhledem
k blížícímu se stému výročí jeho postavení.
Ve Valdově je prioritou instalace radaru. Jeho
existence by měla vést ke snížení rychlosti projíždějících aut. Studénka podobně jako Heřmanice
považuje za zásadní věc opravu komunikace mezi
Studénkou a Heřmanicemi. Vlkov žádá o vyasfaltování komunikace procházející obcí, a to od hlavní silnice až po kravín. První etapu jsme již připravili,

VRCHOVINA

nyní se však čeká na ČEZ, až
si nadzemní vedení elektřiny
zakope do nynější cesty, aby
nebylo nutné kopat do nové
asfaltky.
Přibyslav rovněž nutně potřebuje rekonstrukci stávající asfaltky vedoucí obcí od hospody
až ke koupališti. Tato komunikace je připravena projektově
i finančně. Výběrové řízení na
zhotovitele však bylo zrušeno,
protože se přihlásila pouze
jedna firma s vysokou cenou.
Obecně platí, že v období před
volbami stavební firmy nestíhají
zakázky, neboť politici si ještě
těsně před volbami předcházejí
voliče, což se projevuje v ceně
i kvalitě. Proto se domníváme,
že na jaře 2015 bude vysoutěžená cena výrazně nižší.
V Radkyni dosluhuje vodovod.
Město se proto zaměří na jeho
opravu. Ale osada by si na
oplátku měla na jeho provoz
založit vodovodní družstvo.
Pustá Proseč usiluje o vydláždění či zatrubnění potoka
v úseku cca 50 metrů.

HEŘMANICE

Počet obyvatel novopackých osad
stav k 21. 8. 2014
Nová Paka

7 299

Heřmanice

377

Vrchovina

372

Štikov

294

Kumburský Újezd

185

Podlevín

144

Valdov

115

Studénka

117

monako (znak státu)
je menší než radkyně
nebo pustá proseč
Rozloha částí Nové Paky
km2

Vlkov

53

Nová Paka

4,97

Přibyslav

52

Vrchovina

4,96

Radkyně

50

Valdov

3,66

Pustá Proseč

23

Kumburský Újezd

2,72

Zlámaniny

19

Štikov

2,58

Pustá Proseč

2,19

Radkyně

2,11

Heřmanice

1,52

Podlevín

1,48

Studénka

1,12

Vlkov

0,74

Přibyslav

0,65

Nová Paka, celá

28,7

Celkem

9 100

Pro srovnání zajímavé nejmenší státy světa:
Tuvalu 26 km2, Nauru 21 km2 (tedy asi jako
Nová Paka), Monako 1,95 km2 (Radkyně
a Pustá Proseč jsou o něco větší), Přibyslav
je o kousek větší než Vatikán s rozlohou
0,44 km2.

