
Oslavy 650 let první písemné zmínky o obci Stará Paka konané v roce 2008 
                                                     
 
Obec Stará Paka děkuje všem subjektům, které se rozhodly podpořit akce pořádané k výročí. Jsou to: 
           Krajský úřad Královéhradeckého kraje,  VEKRA, spol. s r.o., AVASTA s.r.o.,  
           ZEA+ spol. s r.o., PharmDr. Porubská, OBIS spol. s r.o., TRIX s.r.o., BBK v.o.s., 
           Staropacká Sokolovna – penzion a restaurace, Pivovar Nová Paka a.s.,  
           SIGNA PUMPY spol. s r.o., Autoškola Ptáček, STAVOS – Šilhán František , 
           ZPK  s.r.o. , FITOS TISKÁRNA s.r.o., SŠGS Nová Paka, PILA-WOLF A SYN s.r.o. 
           Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka, Jaroslav Pilař-STAVING 
                                                              
         

Stručný program oslav pro sobotu 24. května 
 

pořádá Obec Stará Paka ve spolupráci s místními společenskými složkami 
 
               9.00-13.30    Masarykova základní škola – den otevřených dveří, výstavka kronik z historie školy,  
                                                                   propagační materiály                                     
               9.00-17.00    Knihovna – stará škola – výstava historických fotografií a pohledů Staré Paky, prodej     
                                                                   turistických suvenýrů, propagační materiály, výstava kronik obce 
                                                                   Stará Paka   
             10.00-12.00    Prostor hasičské zbrojnice a parkoviště u Obecního úřadu – ukázka hasičské techniky, 
                                                                   občerstvení, reprodukovaná hudba         
 
                                 Prostor na parkovišti u penzionu a restaurace Staropacká sokolovna – 
 
              13.30-14.00  Dechová hudba – Podzvičinka 
              14.00            Zahájení oslav, přivítání hostů – starostka obce 
                                   Vysvěcení obecního praporu a zvonu – Mgr. Kalita 
                                   Historie Staré Paky -  p. Konzal 
                                   Dechová hudba - Podzvičinka 
              15.00            Vystoupení žáků Masarykovy základní školy: 
                                        - mažoretky 
                                        - aerobik 
                                        - dramatický kroužek 
                                        - pěvecký sbor 
                                        - sbor flétnistů 
                                   Módní přehlídka – studentky SŠGS Nová Paka 
              16.30-19.30  Dechová hudba - Podzvičinka, Big Band - Dvůr Králové 
              20.00-22.00  Hudba SAMHAIN Nová Paka 
 
V prostoru u parkoviště – výstava historických vozidel a motocyklů – p. Špína 
 
Parkování osobních vozidel zajištěno na těchto místech: 

- prostor před garážemi – ulice Sokolská 
- parkoviště na nádraží ČD a v ulici Nádražní po pravé straně ve směru od nádraží 
- parkoviště  u Normy 
- prostor u garáží – ulice Jaromíra Brože 
- nádvoří u mateřské školy  

 
Po celý den zajištěno občerstvení ve stáncích prostřednictvím SŠGS Nová Paka v prostoru parkoviště u penzionu 
a restaurace Staropacká sokolovna a v restauraci samotné. 

 
               
V prostoru konání oslav– parkoviště u penzionu Sokolovna, ve víceúčelovém sportovním areálu 
Sokolák,na fotbalovém stadionu nebude ve dnech 24. a 31.5.2008 vybíráno vstupné.  
 
Informační materiály o obci Stará Paka (brožura Lázeňského mikroregionu), klíč k obci Stará Paka (mapa), 
turistické suvenýry, pohlednice Staré Paky a další propagační materiály budou po oba dny k dispozici na 
prodejních místech v centru konání oslav (knihovna, Masarykova základní škola, stánek na parkovišti 
u penzionu a restaurace Staropacká sokolovna, na víceúčelovém sportovním areálu, na fotbalovém stadionu). 
 
Případné informace obdržíte: Obecní úřad Stará Paka – tel. 493 798 282 


