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Výpis z usnesení z 12. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 17. 12. 2020

Přijato usnesení č. 339/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 12. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 340/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a 
ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Bila.
Přijato usnesení č. 341/2020:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kate-
řina Krejčová a p. Hana Hylmarová.
Přijato usnesení č. 342/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s plněním rozpočtu obce Stará Paka 
k 30. 11. 2020 a bere ho na vědomí.
Přijato usnesení č. 343/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka.
Přijato usnesení č. 344/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo návrh rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2021. Zastupitelstvo obce Stará Paka 
schvaluje rozpočet jako schodkový, v pří-
jmech 32 921 600,00 Kč a výdajích 43 277 
615,00 Kč. Rozdíl ve výši 10 356 015,00Kč 
bude dofinancován z finančních pro-
středků z roku 2020. Jako závazný uka-
zatel pro sledování plnění rozpočtu sta-
novuje Zastupitelstvo obce Stará Paka 
dodržení objemu paragrafů. Změny mezi 
jednotlivými položkami uvnitř paragra-
fů, při jejich nepřekročení, jsou v kompe-
tenci hlavní účetní jako správce rozpočtu.
Přijato usnesení č. 345/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s informacemi předsedů finančního 
a kontrolního výboru o činnosti výborů 
v roce 2020 a bere je na vědomí.
Přijato usnesení č. 346/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se sezná-
milo s plánem činnosti obce Stará Paka 
na rok 2021 a následně tento plán čin-
nosti obce Stará Paka schvaluje.
Přijato usnesení č. 347/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
aktualizaci směrnic obce Stará Paka tak, 
aby tyto směrnice vyhovovaly platným 
právním předpisům r. 2021.
Přijato usnesení č. 348/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí výroční zprávu Masarykovy zá-
kladní školy, Stará Paka, okres Jičín, za 
školní rok 2019-2020.
Přijato usnesení č. 349/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projedna-
lo a následně schvaluje návrh rozpočtu 

Masarykovy základní školy, Stará Paka, 
okres Jičín, IČO: 70890072, na rok 2021 s 
výnosy ve výši 3 306 973,00 Kč a náklady 
ve výši 3 306 973,00 Kč.
Přijato usnesení č. 350/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projed-
nalo a následně schvaluje návrh střed-
nědobého výhledu Masarykovy základní 
školy, Stará Paka, okres Jičín na rok 2022 
- 2023.
Přijato usnesení č. 351/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí výroční zprávou Mateřské školy, 
Stará Paka, IČO: 75015218, za školní rok 
2019-2020.
Přijato usnesení č. 352/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projedna-
lo a následně schvaluje návrh Mateřské 
školy, Stará Paka, IČO: 75015218, na rok 
2021 s výnosy ve výši 1 967 746,00 Kč a 
náklady ve výši 1 967 746,00 Kč.
Přijato usnesení č. 353/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka projedna-
lo a následně schvaluje návrh střednědo-
bého výhledu Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, na rok 2022 – 2023.
Přijato usnesení č. 354/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
změnu odpisového plánu a zvýšení nein-
vestičního příspěvku pro rok 2020 Ma-
teřské škole, Stará Paka, IČO: 75015218, 
o částku 1 438,00 Kč z důvodu pořízení 
multifunkčního robotu.
Přijato usnesení č. 355/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
použití finančních prostředků z investič-
ního fondu Mateřské škole, Stará Paka, 
IČO: 75015218, ve výši 303 836,33 Kč.
Přijato usnesení č. 356/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
pronájem bytu č. 5, Revoluční 183, 507 
91 Stará Paka, na dobu určitou od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021 za cenu 65 Kč za 1 
m2, nájemci v tomto pořadí: 1. nájemce 
v pořadí ……., datum narození ……., 
trvale bytem ……., případně 2. nájemce 
v pořadí ……., datum narození ……., tr-
vale bytem ……. .
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít.
Přijato usnesení č. 357/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 

pronájem bytu č. 3, Revoluční 183, 507 
91 Stará Paka, p. ……., datum narození 
……., trvale bytem ……. na dobu urči-
tou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 za cenu 
65 Kč za 1 m2.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít.
Přijato usnesení č. 358/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je zveřejnění záměru prodeje pozemku 
p. č. 459/24, druh pozemku trvalý trav-
ní porost, katastrální území Stará Paka, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín.
Přijato usnesení č. 359/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej pozemků p. č. 200/3 o výměře 249 
m2, a p. č. 200/4 o výměře 140 m2, oba 
pozemky katastrální území Stará Paka, 
které dle geometrického plánu č. 1253-
58/2020 vznikly oddělením od pozemku 
p. č. 200/1, druh pozemku ostatní plocha, 
katastrální území Stará Paka, zapsaného 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro Královéhradec-
ký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, do 
vlastnictví p. ……., bytem ……., datum 
narození ……., za částku 66 100 Kč s tím, 
že p. ……. dále uhradí správní poplatek 
za ověření podpisů a správní poplatek za 
přijetí návrhu na zahájení řízení o povo-
lení vkladu do katastru nemovitostí. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít a podat příslušnému katastrální-
mu úřadu návrh na vklad vlastnického 
práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí.
Přijato usnesení č. 360/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby zřízení věcného břeme-
ne č. IV-12-2021222/VB4 na pozemku 
p. č. 55/1, katastrální území Krsmol, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 

od 18:00 hodin v Obecním sále Obecního úřadu Stará Paka 
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Jičín, s korporací ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné 
plné moci korporací RYDVAL-ELEK-
TRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 
Lomnice nad Popelkou, IČO: 25298194), 
za jednorázovou úhradu ve výši  
10 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty 
(k částce bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle platné sazby ke dni uskuteč-
nění platby, po provedení vkladu věcné-
ho břemene do katastru nemovitostí) s 
tím, že veškeré náklady spojené s vyho-
tovením smlouvy, geometrickým plánem 
a poplatky spojené s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 361/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie č. 
Z_S14_12_8120076946 s korporací ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 362/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souladu 

s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění (dále jen stavební zákon) 
schvaluje návrh p. ……., bytem ……. 
na pořízení změny Územního plánu 
obce Stará Paka týkající se pozemků p. 
č. 1100/1, 1100/2 (orná půda) a část p. 
č. 1099/1, (zahrada). Předmětný návrh 
bude zapracován do návrhu změny č. 1 
Územního plánu obce Stará Paka, který 
bude dále projednáván dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona. 
Přijato usnesení č. 363/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je výpůjčku nebytových prostor – míst-
nosti v přízemí Obecního úřadu Stará 
Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
(místnost vedle Pošty Partner), katas-
trální území Stará Paka, list vlastnictví 
10001, katastrální úřad pro Královéhra-
decký kraj, pracoviště Jičín, subjektu SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará 
Paka, Revoluční 180, Stará Paka, IČO: 
60118059. Výpůjčka bude uzavřena na 
dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít.
Přijato usnesení č. 364/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka v soula-
du s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 

6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedí-
cích a státní správě soudů a o změně ně-
kterých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpi-
sů, volí do funkce přísedící Okresního 
soudu Jičín, Šafaříkova 842, 506 25 Jičín, 
p. ……., datum narození ……., bytem 
……. . 
Přijato usnesení č. 365/2020: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava 
zastřešení a úprava krytého sezení - fot-
balové hřiště Stará Paka“, se zhotovitelem 
Eduard Bark, bytem U Splavu 52, 507 91 
Stará Paka, IČO: 65690583, na částku 
561 409,59 Kč celkem, z toho 463 974,86 
Kč základ daně a 97 434,72 Kč daň z při-
dané hodnoty.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 366/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 
4, který je umístěn v bytovém domě Re-
voluční č. p. 520, Stará Paka (stavba na 
pozemku st. p. č. 785, k. ú. Stará Paka) 
s nájemcem: ……., bytem ……., datum 
narození ……. .

Stará Paka dne 18. 12. 2020

Zubní ordinace Libštát informuje
Vážení občané, dovolte mi informovat o změnách v zubní ordinaci Libštát - Koštálov.
Na pozici zubní instrumentářky nastoupila k 1. 5. 2020 paní Jana Brožová ze Stružince. Paní Brožová vystudovala Gymnázium 
v Nové Pace, poté vystudovala stření školu v Hradci Králové, obor zubní laborantka, v oboru pracovala 28 let, poté praco-
vala 1,5 roku v obchodech Podkrkonošská uzenina Bělá a po úspěšném absolvování ročního kurzu Zubní instrumentářka 
nastoupila v rámci plánované a pandemií urychlené generační výměny do mé ordinace. Věřím, že naváže na skvělou práci 
sestry Hany Tichánkové a plnohodnotně ji nahradí. Touto cestou chci poděkovat paní Haně Tichánkové za její obětavou a 
pečlivou práci v mé ordinaci. Se sestrou Tichánkovou jsme společně pracovali 27 let. Těší mne, že jí mohu tímto popřát i k 
jejímu významnému životnímu jubileu hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu v rodině a mnoho krásných klidných dnů v nově 
zrekonstruovaném domě. 
Informace o technickém zabezpečení ordinace Libštát.
V Libštátské ordinaci od prosince používáme nový panoramatický přístroj RTG OPG Kavo 3, zhotovuje velké snímky obliče-
jových kostí a čelistí, které jsou vyžadovány k vyloučení infekce v těchto oblastech před velkými operacemi např. srdce, kyčlí 
atd. Pacienti již tedy nemusí jezdit do Semil nebo Nové Paky.
Zároveň jsme nahradili starý rentgenový snímač na křesle za modernější a menší, tím zlepšíme nejen pohodlí pacientů, ale i 
kvalitu RTG snímků. Dalším zlepšením diagnostiky v dutině ústní a edukace pacientů jsou intraorální kamera a nové zobra-
zovací monitory.
Pro větší bezpečnost personálu a pacientů jsme zakoupili plazmatickou čističku vzduchu likvidující i virové částice /Covid 
-19/. Myslíme i na pacienty starší 80 let, dlouhodobě nemocné, těhotné a kojící matky s malými dětmi a pro ně jsme zřídili 
novou čekárnu č.2. I tato čekárna je vybavena čističkou vzduchu. Naší snahou je dodržovat maximální počet 4 pacientů na 
jednu čekárnu.
Věříme, že nové vybavení ordinace zrychlí ošetření pacientů a se sestrou Brožovou vytvoříme moderní zubní ordinaci s em-
patickým přístupem k pacientům. Všem pacientům děkujeme za přízeň a přejeme pevné zdraví do dalších let, 

MUDr. Jiří Jůza a Jana Brožová
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Vážení přátelé,
ohlédněme se společně za uplynulým ro-
kem 2020. Byl to rok mnoha změn, nejen 
v podobě personální obměny statutární-
ho zástupce sdružení, ale především ve 
znamení dopadů Covidové pandemie a 
restriktivních nařízení vlády, které nega-
tivně působily nejen na předpokládanou 
činnost našeho Sdružení dobrovolných 
hasičů ve Staré Pace, ale i všech dalších 
organizací působících v oblasti veřejného 
života v rámci naší obce.
V polovině února, ještě před vypuknu-
tím epidemie, naše sdružení uspořádalo 
za podpory Obce Stará Paka Country zá-
bavu se zabijačkovými specialitami v no-
vém společenském sále budovy Obecní-
ho úřadu. Křest nových prostor se povedl 
díky organizačnímu týmu na jedničku za 
báječné účasti veřejnosti.
Po březnovém vládním vyhlášení restrik-
cí hromadné karantény (lockdownu), 
jsme ve vedení SDH doufali v rozvolnění 
opatření, která by nám umožnila uspo-
řádat veřejné pálení čarodějnic. Bohužel, 
tato akce nemohla být uspořádána, stej-
ně tak jako okrsková soutěž v požárním 
sportu plánovaná na červen. 
Vzhledem k vývoji jarní situace jsme na-
bídli dobrovolnickou pomoc vedení obce 
Stará Paka v rámci prevence a zmírnění 
dopadů pandemie. Naše nabídka byla 
v dubnu využita a 7 členů našeho sdru-
žení distribuovalo ochranné roušky do 
každé domácnosti v místní části Stará 
Paka. Stejně tak dobrovolně distribuovali 
roušky členové SDH v dalších místních 
částech obce – SDH Roškopov, SDH Ústí 
a SDH Brdo. V následujících dnech bylo 
pomocí našich 8 členů během 4 dní vy-
dáno před hasičskou zbrojnicí v místní 
části Stará Paka cca 500 litrů dezinfekč-
ního prostředku na ruce AntiCovid. Cca 
80% domácností si AntiCovid balený v 
litrových plastových lahvích vyzvedlo. V 
součtu tak naši členové odpracovali cel-
kem 60 dobrovolnických hodin.
Pracujeme také s mládeží. Registrováno 
máme v současné době 12 mládežníků. 
Snažíme se, abychom měli v budoucnu 
své pokračovatele nejen v SDH, ale aby 
tito členové mohli být potencionálně i 
součástí výjezdové jednotky, kterou zři-
zuje, finančně a materiálně zajišťuje obec 
Stará Paka. S mládežníky jsme se v roce 
2020 zúčastnili celoroční soutěže „Pla-
men“ v omezeném počtu soutěží. V úno-
ru jsme soutěžili v Miletíně a v říjnu jsme 
absolvovali branný závod v Bradech. 
Snažili jsme se mládeži a jejímu vedení 
k výcviku zlepšit materiální podmínky, a 
proto jsme žádali o neinvestiční příspě-
vek a dotace na činnost obec Starou Paku 

SDH Stará Paka - Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020
a Královehradecký kraj. S žádostmi jsme 
byli úspěšní.
Dotace z rozpočtu Královehradeckého 
kraje byla Radou Královehradeckého 
kraje odsouhlasena v září ve výši 55 000 
Kč a byla určena na pořízení konkrétních 
žádaných materiálních hasičských po-
můcek a potřeb pro mládež, a to 2 ks ha-
dic C10, 4 ks hadic C15, rozdělovač, sada 
startovacích čísel pro děti, tmavě modrý 
nůžkový stan 4 x 8 m včetně bočnic a 12 
ks hasičských dresů pro mládež ve veli-
kostech 152-164. Naše sdružení mělo 
na zakoupení těchto věcí spoluúčast ve 
výši 10 %, což je 6 600 Kč. Doufejme, 
že pandemická doba co nejdříve skončí 
a budeme moci tyto nové prostředky co 
nejúčelněji využít. Královehradeckému 
kraji děkujeme!

Také dotaci od obce Stará Paka jsme 
účelně vyčerpali. Mimo profinancování 
kulturních akcí jsme pořídili pracovní 
hasičské stejnokroje PS II a trička s lo-
gem našeho SDH. Za všesměrnou pod-
poru děkujeme i obci Stará Paka.
Společenskou akcí, kterou se ještě poved-
lo členské základně v tomto roce uspo-
řádat, bylo „Retro disco“ dne 22. 8. 2020 
opět v nových společenských prostorech 
Obecního úřadu – „Společenském sále“, 
bohužel za menší účasti v počtu cca 50 
platících hostů. Na nižším zájmu o účast 
ze strany veřejnosti na této akci se opět 
odrazily především restriktivní opatření 
vlády z důvodu ochrany veřejného zdra-
ví před nákazou virem COVID-19. I přes 
tyto skutečnosti jsme s celou akcí jako 
pořadatelé byli spokojeni.
Od podzimních měsíců se opět přitvrdi-
la vládní opatření s cílem omezení shro-
mažďování osob, a tak se naše plány opět 

měnily. Kultura a volnočasové aktivity 
byly bez výjimek zrušeny včetně konání 
výroční schůze SDH.
Na závěr roku bylo požádáno Zastupitel-
stvo obce Stará Paka o výpůjčku rekon-
struované místnosti v přízemí Obecního 
úřadu ve Staré Pace. Zastupitelé žádost 
schválili a od začátku roku 2021 má SDH 
Stará Paka na základě smlouvy o výpůj-
čce konečně prostory ke své činnosti, 
především pak k práci s mládeží. Také za 
tuto vstřícnost obci děkujeme.
Na rok 2021 jsou také plánovány kultur-
ní akce, ale už nyní víme, že kvůli vlád-
ním opatřením neuspořádáme Hasičský 
bál ve Staré Pace, a ohrožena je jarní akce 
pálení čarodějnic nebo soutěže v požár-
ním sportu.
Chtěl bych závěrem poděkovat za odve-
denou práci Mirku Dočekalovi za dlou-
hodobé vedení SDH Stará Paka, Martinu 
Macháčkovi za pracovitost a odvedenou 
práci s mládeží, všem členům výjez-
dové jednotky za jejich obětavost při 
výjezdech a všem členům SDH za dob-
rovolnou pomoc při pandemii a za vše-
směrnou aktivitu při pořádání akcí pro 
veřejnost.
Všem přeji pevné zdraví do roku 2021.

Josef Dlabola, starosta sboru

DĚKUJEME
všem našim 
zákazníkům 
a přejeme 
pevné 
zdraví 
po celý rok

druko podekovani.indd   1 19.1.2021   12:47:31
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každý rok po Vánocích navštěvuje naše domácnosti tříkrálová skupinka dětí. Letos je bohužel všechno jinak, tak i Tříkrálová 
sbírka musela probíhat jinak. Díky paní Kuželové, která každý rok sbírku ve Staré Pace a okolí organizuje, byla letos umístěna 
kasička v prodejně potravin paní Vodičkové. I přes veškeré komplikace se podařilo vybrat 14 841 Kč. Sbírka ještě nekončí, 
pouze není možné již přispívat do kasiček, ale pouze on-line na www.trikralovasbirka.cz, a to až do 30. dubna 2021.
Děkujeme všem, kteří přispěli nebo ještě přispějí. Na www stránkách zjistíte i další informace i například to, kde Vaše peníze 
pomohou.

Každý den pro Vás od 10,00 do 15,00 
hodin připravujeme hotová jídla. Jídla 
balíme do vakuových obalů, kde nemu-
síte mít strach, že se Vám během převo-
zu vylije polévka nebo omáčka do tašky 
nebo auta.
Každý všední den také rozvážíme na ob-
jednávku obědy až k Vám domů nebo do 
zaměstnání. Objednávky přijímáme na 
telefonu 493 798 806 nebo na mobilu 
724 872 790.

V době uzavření (dle vládního usnesení) má restaurace Staropacká 
sokolovna otevřené

Každou sobotu a neděli máme připrave-
né jako stálou nabídku vařené hovězí se 
svíčkovou omáčkou s houskovými kned-
líky, španělského ptáčka s houskovými 
knedlíky nebo rýží, pečenou kachnu s 
červeným zelím s variací knedlíků a pro 
milovníky všeho smaženého smažený sýr 
s vařenými bramborami nebo hranolky a 
smažený vepřový nebo kuřecí řízek.
Samozřejmě stále platí, že u nás je každá 
středa řízková – každou středu od 10,00 

do 18,00 hodin  si od nás můžete odnést 
řízek ze středeční řízkové nabídky.
Další informace naleznete na našich 
webových stránkách www.staropacka-
sokolovna.eu nebo na facebooku staro-
packé sokolovny, dále pak Vám veškeré 
dotazy zodpovíme na telefonním čísle 
724872790.
Děkujeme všem, kteří nás v této podiv-
né době podporují, a těšíme se  na Vás v 
lepších časech.
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Léčit se, rehabilitovat v domácím pro-
středí, mít kolem sebe rodinu je velmi 
důležité pro zlepšení zdravotního a psy-
chického stavu seniorů, lidí po úrazu 
nebo se zdravotním postižením. 

Polohovací elektrické postele, invalidní 
vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, 
zvedáky, koupelnové programy a veške-
ré další druhy kompenzačních pomůcek 
lze zapůjčit v rozsáhlé půjčovně v Nové 
Pace. Život bez bariér, z. ú. tyto pomůcky 
nabízí, zároveň může zajistit jejich svoz i 
odvoz vlastní dopravou přímo do místa 
bydliště zájemce. 

Půjčovna v Nové Pace je v provozu již 15 
let, má k dispozici více než 190 různých 
rehabilitačních a zdravotních pomůcek. 
Výhodou je možnost profesionálního 
poradenství všem, kteří mají o pomůcku 
zájem. To znamená, že koordinátor půj-
čovny vybere spolu se zájemcem vhod-
nou kompenzační pomůcku, zaškolí, jak 
ji používat, zajistí případný odvoz do 
místa bydliště včetně montáže či demon-
táže při odvozu. Novinkou pro rok 2021 
jsou i tzv. balíčky, které obsahují základ-
ní pomůcky při péči, kterými jsou pleny 
různých velikostí, ochranné pomůcky 
a další hygienické vybavení. Mnohdy 
je propuštěn pacient z hospitalizace do 
domácí péče a rodina, než si zakoupí po-
třebné vlastní vybavení, ocení mít tento 
balíček k dispozici.

Půjčovna se nachází v Královéhradec-
kém kraji, v Nové Pace, Opolského 165 
v areálu bývalého kláštera. Pomůcky lze 
zapůjčit do všech míst v ČR. Na www.
zbb.cz jsou aktualizovány informace tý-
kající se půjčovny. K dispozici jsou téměř 

Kompenzační pomůcky – pomocník v domácím prostředí
všechny pomůcky i drobnosti, které za-
jistí mobilitu, soběstačnost, komfort pro 
všechny, kteří musí trávit na lůžku vět-
šinu dne. Ceník zápůjček je zveřejněn 
na našich webových stránkách včetně 
kontaktu na koordinátora půjčovny. V 
současné době je velmi důležité zajistit 
těm, o které pečujeme v domácnosti, ty 
nejlepší podmínky. To je základ pro psy-
chickou pohodu a zlepšení zdravotního 
stavu. 

Na tuto službu navazuje bezplatná služ-
ba sociálního poradenství. Pracovníci 

mohou poskytnout důležité informace 
v oblasti, jak a kde vybavit příspěvky 
pro osoby se zdravotním postižením. K 
dispozici je i nová brožura pod názvem 

„Rady pro začátečníky“. Informace se tý-
kají vybavení příspěvků na péči, invalid-
ní důchod, příspěvek na mobilitu, prů-
kaz ZTP, získání finančních příspěvků na 
zajištění pomůcek, úpravu bezbariéro-
vosti v domácnosti a mnohé další rady. 
Mnozí tento publikační materiál ocení 
a rychleji se mohou orientovat. Někteří 
potřebují pomoc s vybavením poukazu 
na získání vlastní kompenzační pomůc-
ky, jiní potřebují poradit, jak konkrétně 
zajistit bezbariérový přístup do domu 
nebo jak upravit domácnost pro člena 
rodiny, který se pohybuje na invalidním 

vozíku. Díky dlouholetým zkušenostem 
umíme tyto drahocenné rady předat.

Je opravdu divná doba a trvá to již celý 
rok. Samá opatření, omezení, příkazy, 
zákazy, karantény. Všichni jsme z toho 
rozladění. A co teprve děti! O co všech-
no přicházejí! Naši letošní druháčkové 
si loňský školní rok představovali úplně 
jinak. 
Těšili se, co jim ten první rok ve škole při-
nese a místo toho trávili tolik času doma 
bez kamarádů, bez školy, bez výletů! 
Na konci školního roku chtěli všem 
předvést, jak umí číst a počítat! 
Radost byla veliká! Povedlo se! 
Nebyl totiž nikdo, kdo by čtení i počítá-
ní nezvládl. A to hlavně díky rodičům, 
kteří se s nimi svědomitě učili!! A bylo 
to pro ně opravdu náročné! Krůček po 

KNÍŽKY OD JEŽÍŠKA
krůčku se děti s jejich pomocí zlepšova-
ly v poznávání písmenek, ve spojování 
písmenek do slabik, ve čtení slov či vět, 
dostávali se stále dál a dál i ve světě čísel! 
My, učitelky, jsme jen pomáhaly prošla-
pávat cestičku, která jim ukazovala, jak 
na to. Rodiče si zaslouží opravdu velký 
obdiv a obrovský dík! Jen zasloužená od-
měna a pasování na čtenáře se nekonaly. 
V knihovně na ně půl roku čekaly krásné 
knížky bez možnosti slavnostně se dostat 
dětem. Výborný nápad dostal Ježíšek. 
Navštívil naši nejmilejší paní knihov-
nici s úžasným nápadem! Předá dětem 
knížky sám! Jak velká byla radost, když 
všichni našli pod stromečkem knížku o 
Katce a klokanovi z šuplíku. S jiskřička-

mi v očích si knížku od Ježíška prohlíže-
li. Od paní učitelky dostally děti neleh-
ký domácí úkol! Přes Vánoce si knížku 
jen prohlížet, ale nezačít ji číst! Slíbily a 
opravdu slib dodržely! Nyní společně v 
hodinách čtení čteme Katčiny veselé pří-
běhy s kamarádem klokánkem. Knížka 
je plná fantazie a legrace a dětem se moc 
líbí. Nemohou se dočkat dalších a dalších 
vylomenin, které Katka provede. Neradi 
se budeme s Katkou na konci knížky lou-
čit! 

Takže…. děkujeme, Ježíšku!

Za žáky 2.A a 2.B
Zuzana Oborníková
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Vážení řidiči, někteří z vás v obci Stará Paka (včetně všech 
místních částích) opakovaně porušujete zákon č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o 
tato porušení:

a) nesprávné zastavení a stání motorových vozidel na ko-
munikacích (nedodržení předepsané šíře jízdního pru-
hu)

b) neoprávněné zastavení a stání motorových vozidel na 
chodnících (zejména při komunikaci - silnici II/284 v 
obci Stará Paka)

Nesprávným zastavením a stáním vozidel (při kterých nejsou 

dodrženy předepsané šíře jízdního pruhu) často dochází k ne-
možnosti průjezdu dané komunikace, nemožnosti údržby ko-
munikace a k občanským sporům. 
Parkováním a případně zastavením na chodnících obci Stará 
Paka vzniká škoda - chodníky nejsou na takovou zátěž kon-
strukčně připraveny a dochází k jejich poškození (např. praská-
ní dlažby, poškození podkladové vrstvy, zvlnění atd.). Neopráv-
něným parkováním a zastavením na chodníku motorovými 
vozidly současně dochází k nemožnosti údržby těchto chodní-
ků ze strany obce Stará Paka (např. zametání, vyhrnování sněhu 
komunální technikou).

Prosíme, buďte ohleduplní a dodržujte zákonné předpisy! 

Výzva řidičům

Nesmíme cvičit v tělocvičně, tak chodíme s paní učitelkou Noskovou ven. Procházky jsou prima, ale řádění na sněhu milujeme! 
Cvičení na sněhu si opravdu plnými doušky vždycky užijeme!

Žáci 2.A

Díky, paní Zimo! Poslala jsi nám sníh! Spoustu sněhu! 

Ilustrační foto



8 Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

Udržování válečných hrobů řeší přísluš-
né smlouvy (dohody). Dohoda mezi 
vládou České republiky a vládou Ruské 
federace o vzájemném udržování váleč-
ných hrobů vstoupila v platnost dne 11. 
srpna 1999. V článku č. 6 této dohody 
jsou (mimo jiné) pro údržbu hrobů sta-
novena tato pravidla: 

Oprava válečného hrobu

(1) Náklady na udržování českých vá-
lečných hrobů nacházejících se na 
území Ruské federace hradí ruská 
strana.

(2) Náklady na udržování ruských vá-
lečných hrobů nacházejících se na 
území České republiky hradí česká 
strana.

Na konci září roku 2020 obdržela obec Stará Paka od Velvyslanectví Ruské federace v České republice žádost o opravu válečného 
hrobu umístěného na pozemku p. č. 1039/31, katastrální území Stará Paka (hrobové místo č. 159 na Československém hřbitově). 
K žádosti byly připojeny informace o způsobu, termínu a financování opravy (Ruskou federací).

(3) Každá smluvní strana může podle 
vlastního uvážení se souhlasem dru-
hé smluvní strany na vlastní náklady 
vykonávat práce při údržbě váleč-
ných hrobů nacházejících se na úze-
mí státu druhé smluvní strany.

Po souhlasném stanovisku ze strany obce 
Stará Paka byla v prosinci roku 2020 
oprava předmětného válečného hrobu 
zrealizována.

Hrob neznámého vojína před opravou byl opravdu zanedbaný

Po opravě náhrobku odpočívá 
neznámý hrdina

v důstojném prostředí 

V obdobích, kdy lidé překonávali, anebo 
přežili různé epidemie, stavěli na podě-
kování sochy. Svědčí o tom i mariánský 
morový sloup na náměstí. Nová Paka 
je často zobrazována a focena s domi-
nantou klášterního kostela, který v sobě 
ukrývá podivuhodnou sošku Madonky s 
dítětem. Jak to přesně v historii bylo, kte-
rá je ta prapůvodní, to nikdo neví. Sym-
bol však zůstává. Podle legendy ji našel 
horník v dolech na Zlatnici. V době, kdy 
si ji přinesl domů, začalo se mu velmi da-
řit. Přinesla mu požehnání. Mnoho lidí si 
kupuje ze stejného důvodu sošku anděla.   
Navštívil nás zástupce malé české firmy, 
která vyrábí porcelánové sošky. Jejich 
výrobky jsou hezké, ručně malované a 
zlacené. V současné době se dostali do 
potíží. Snaží se sehnat práci, aby nemu-
seli snižovat stav zaměstnanců. Práce na 
sošce bude trvat dva měsíce, včetně gra-
fického zpracování a vyrobení forem.

Soška se tak stane navíc ještě symbo-
lem pomoci v této koronavirové době. 
Zároveň vznikne něco zcela nového, co 
tu ještě nebylo. Bude velká 12 cm, ruč-
ně malovaná a pozlacená. Je možné si ji 
předplatit formou dárkového poukazu v 
hodnotě 450,-Kč. 
Děkuji všem, kteří si sošku předplatili. 
Výrobce tak mohl začít pracovat na limi-
tované edici sošky.  

PŘEDPLATNÉ ZA 450,-Kč NABÍZÍ-
ME DO 28. ÚNORA. 
Pak bude cena podle vynaložených ná-
kladů asi okolo 600,-Kč. Soška však bude 
ručně malovaná, zdobená dvacetičtyřka-
rátovým zlatem a platinou. Získáte tak 
jedinečný dárek z Nové Paky!

Bohunka Korbelářová - Naše knihku-
pectví, Komenského 328, Nová Paka 
E-mail: naseknihkupectvi@seznam.cz

SOŠKA NOVOPACKÁ
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Mapový portál GObec
Obec Stará Paka informuje občany o možnosti využívání mapového informačního 
geoportálu obce s názvem GObec. Tento geoportál je možné využívat přes odkaz 
https://www.gobec.cz/stara-paka/, případně přes odkaz umístěný na stránkách obce 
(„Důležité odkazy“ / „GObec Stará Paka“. Ovládání je velice jednoduché a intuitivní.

Internetový mapový server GObec představuje 
ucelený mapový informační geoportál pro měs-
ta a obce. Využívá mapové podklady a geogra-
fické informace z různých zdrojů a od různých 
poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživate-
lům, městům a obcím, ucelený pohled na své správní území.

Mimo různých geografických údajů jsou v současnosti zpřístupněny 
tyto pasporty:
veřejný rozhlas   (umístění jednotlivých hlásných hnízd, popis)
místní komunikace (zatřídění, označení, povrch, délka atd.)
zimní údržba  (název komunikace, pořadí údržby, termín údržby atd)
záplavové území (5, 20, 100leté vody, aktivní zóny, povodně)

V nebližší době budou zpřístupněny další pasporty, např.: 
místní mobiliář  (dětská a sportovní hřiště včetně foto vybavení)
informační tabule (umístění, popis, foto)
reklamní tabule  (umístění, popis, foto)
odpadové hospodářství (umístění, popis kontejneru, klecí, popelnic, košů, foto)
požární hydranty (umístění, popis, foto)

Intenzivně se pracuje na bezproblémovém fungování pasportu „hlášení závad“, kde 
občané budou moci (např. mobilním telefonem) prakticky on-line nahlásit (a vyfotit) 
nějakou závadu (např. nefunkční veřejné osvětlení, poškození komunikace, nepořá-
dek v obci atd.).

Děti v současné době nepřicházejí kvůli 
distanční výuce pouze o některé vědo-
mosti, ale především o kontakt se spolu-
žáky a společné sdílení zážitků. 
Dlouhé zimní měsíce každoročně zpří-
jemňoval školní karneval. Jak o něj i letos 
nepřijít? Opravdu by mohl proběhnout 
přes obrazovku počítače? Bude to vůbec 
legrace? Myslím, že nás všechny překva-
pilo, co všechno se dá na dálku zažít! 
Ve středu 3. února odpoledne byly děti 
nachystané v úžasných kostýmech u 
svých počítačů. Paní učitelka se s nimi 
snažila držet krok v kostýmu indiánské 
náčelnice. Kdo chtěl, přibral na karneval 
sourozence, rodiče, někdo i domácího 
mazlíčka. Proběhla přehlídka masek, 
kterou zaslouženě vyhrál Tonda Vever-
ka. Další soutěž vyhrála Adélka Bajero-
vá. V časovém limitu tří minut přinesla 
před počítač největší počet oranžových 
věcí. Výherci soutěží získali možnost 
dvakrát losovat v následné tombole. Kdo 
si myslel, že v tombole vyhraje bonbóny 
nebo plyšáky, ten se hodně spletl. Místo 
porcelánového jelena se vyhrávala třeba 
snídaně do postele, on-line zazpívaná pí-
snička od spolužáka nebo rodiče, něko-
mu přijde domů pohled od paní učitelky. 
Některé děti si budou muset na výhru 
počkat až do školy, ale snad to bude i tak 
stát za to. Kdo měl šťastnou ruku, tomu 
donese paní učitelka oběd v jídelně pří-
mo na stůl, někdo nebude muset dělat 
domácí úkol, dva výherci se budou moct 
dokonce proletět po školních chodbách 
na superkoštěti naší třídní čarodějnice 
Čárymáry.
Součástí karnevalu byly pochopitelně i 
písničky a tancování. Děti si připravily 
vtipy, Venda Machek nám zahrál několik 
skladeb na flétnu. Každý troškou přispěl 

ŠKOLA

Třeťáci měli karneval!
k parádnímu programu. Některé výhry 
by se nemohly splnit bez spoluúčasti ro-
dičů. Děkuji Vám, že jste do toho šli se 
mnou! Myslím, že se děti vyřádily. Zá-

roveň ale doufám, že příští rok už svým 
halasem a nadšením ovládnou místo po-
kojíčku zase školní tělocvičnu.

Lucie Novotná
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„Paní učitelko, já Vás neslyším. Paní uči-
telko, vy jste se mi sekla. Paní učitelko, 
já neslyším Šimona. Paní učitelko, co jste 
říkala?“ zaznívalo často na takových ho-
dinách. Pro všechny to bylo opravdu ná-
ročné období. Velké dík patří rodičům za 
veškerou pomoc od učení doma po práci 
na počítači při online hodinách. A vel-
kou pochvalu zaslouží i děti za to, jak vše 
zvládaly, a za to, že to nevzdaly, i když to 
občas nebylo vůbec jednoduché! 
Říjen i listopad se nesly v duchu vyučo-
vání přes internet. Právě proto jsme pře-
mýšlely, jak dětem výuku zpestřit, jak je 

HON ZA POKLADEM 2. A a 2. B
Školní rok začal dobře. V září se sešli druháci ve svých třídách a my se tak mohli učit všemu novému společně. Jenže v říjnu 
to znovu přišlo – znovu zavírání škol, znovu distanční výuka, znovu online hodiny.

odtrhnout od obrazovek počítačů a jak je 
zároveň i malinko odměnit za veškerou 
práci. 
Nápad na sebe nenechal dlouho čekat! 
Hon za pokladem! Ale nebyly jsme na 
to s paní učitelkou Zuzkou samy. Spojily 
jsme se i se skřítkem Kvítkem, který nás 
do tříd chodí pravidelně navštěvovat a 
občas má pro nás nějaké překvapení. 
Tentokrát schoval svůj sladký poklad na 
tajné místo. Dětem pak od nás, paní uči-
telek, přišlo video, ve kterém dostaly tři 
úkoly. Poznat tajemné místo. Dojít tam a 
najít sladkou odměnu. Posbírat po cestě 

POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se Vy nebo někdo z vašeho okolí obětí trestného činu? 
Potřebujete informace o vašich právech, o průběhu trestního 
řízení či jen psychickou podporu? Od toho jsme tu my! Občan-
ská poradna v Jičíně je vám plně k dispozici i v době pandemie. 
Najdete nás nově na adrese 17. listopadu 861, v nedávno ote-
vřeném komunitním centru.

Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci nebo jsou 
takovou situací ohroženi. Služba je urče-
na těm, kteří si nemohou z problémů po-
moci sami například z důvodu vysokého 
věku, zdravotních problémů, nedostatku 
financí, znalostí nebo dovedností apod. 
Poradenství je bezplatné a může se týkat 
oddlužení, problémů v rodině, v zaměst-
nání, s bydlením, dále reklamací, sociál-
ních dávek a také trestných činů.

S jakými situacemi se při pomoci obětem 
trestných činů nejčastěji setkáváme a s 
čím vám můžeme pomoci?
Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá 
se říci, že co případ, to jedinečný pro-
blém. Oblasti, ve kterých poradenství 
poskytujeme, bychom mohli rozdělit do 
čtyř kategorií, a sice: vymáhání náhrady 
škody, pomoc obětem domácího násilí, 
trestní řízení a psychická podpora. Naše 
pomoc je komplexní. Zahrnuje jak po-
skytování právních a jiných informací, 
tak i poskytnutí psychické podpory a pří-
padného doprovodu k dalším institucím.

Jakou formou jsou služby poskyto-
vány?
Standardně formou osobní konzultace, 
po telefonu či e-mailu. V současné době 
jsme kvůli opatřením proti Covidu-19 
zavedli také poradenství formou skypu 
(termín pro předchozí domluvě) a také 
prostřednictvím facebooku.

Občanské poradenské středisko o.p.s. je obecně prospěšnou společností, což je jed-
na z forem nevládní soukromé neziskové organizace. Byla založena v roce 1999. 
Organizace má sídlo v Hradci Králové a kontaktní místa v Jičíně, Náchodě a Kostelci 
nad Orlicí. Více o nás najdete zde: http://www.ops.cz/ 
Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných činů: tel: +420 734 370 960, 
e-mail: opjicin@ops.cz, FB: Občanská poradna Online
Provozní doba:  Po 9:00 – 12:00 a 12:30 - 18:00 Út, ST 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00, 
Čt 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Adresa: Občanská poradna Jičín, 17. listopadu 861, 506 01 Jičín

přírodniny a vytvořit z nich kamaráda 
pro skřítka kvítka. Poklad byl k dispozici 
celý týden. A bylo skvělé, jak se všichni 
(rodiče, děti i jejich sourozenci) do této 
aktivity zapojili. Pátrat vyráželi i za deště, 
nebo dokonce za tmy. Účast byla oprav-
du veliká a dětské výtvory z přírodnin 
krásné! 

Tak zase příště! Honu za pokladem zdar!
 

Za žáky 2. A a 2. B 
Klára Zahradníková 
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Mateřská škola, stejně jako ostatní školy, 
děti a žáci, také trpí současnou situací. 
Omezené aktivity a zákaz pořádání nej-
různějších akcí se snažíme kompenzo-
vat vlastními silami anebo vyhledáváme 
akce, které můžeme realizovat. Vánoční 
stromečky venku nám ozdobili rodiče. 
Návštěva Mikuláše proběhla díky učitel-
kám, které se domluvily na roli anděla, 
Mikuláše a čerta. Děti navštívily a za-
hájily čertí disco, které jsme si společně 
velmi užili. Tradiční návštěvu Tří králů 
uspořádali předškoláci, kteří se během 
třech dnů naučili celou koledu, vytvořili 
pro ostatní třídy přání a secvičili vystou-
pení. Vlastní radost z potěšení druhých 
byla veliká. Návštěvě planetária s promí-
táním filmu o sluneční soustavě před-
cházel Den kosmu. 

Naši kreativní rodiče vytvořili dětem 
nádherné kostýmy. Opět v rekordním 
čase. Následovalo zrušení lyžařského 
kurzu a my jsme se začali poohlížet, jak 
jinak využít krásného sněhu. Každoden-
ní bobování je u nás samozřejmostí. Do-
konce se bobovalo i na místní sjezdovce, 
takže to byly pořádné jízdy a komické 
video jsme s rodiči sdíleli.
Nejmenší děti si užily bobování společ-
ně s rodiči. Dokonce se podařilo najít 7 
statečných běžkařů, kteří se nebáli vyjet 
do bílých stop. Poslední výlet do Jilemni-
ce na Hraběnku (biatlonový areál) nám 
pomohla zrealizovat jedna z našich ma-
minek. Návštěva můstků v Lomnici nad 
Popelkou byla VIP návštěvou, kde nám 
rolba ochotně opakovaně upravila trať i 
kopec na bobování. Současná situace má 

ale i pozitivní dopad. Nutí nás přemýšlet, 
jak dětem vynahrazovat, o co přicháze-
jí. Děti si tak mohly vyzkoušet evakua-
ci z budovy, kterou jsme jim nečekaně v 
únoru připravily. Místnost byla opravdu 
zakouřena pomocí zařízení na výrobu 
mlhy, které můžete vidět např. na kon-
certech. Opustit budovu bez paniky a 
zranění se zatím podařilo předškolákům. 
Nakonec děti chtěly akci opakovat a my 
jsme jim to rády umožnily, aby drobné 
chyby jako brebentění napravily.
V únoru se zapojíme jiné MŠ do akce s 
názvem „plastopůst“. Sedmikrásky se za-
měří na igelitové tašky, Berušky na sáč-
ky pro více použití a Sluníčka si vyrobí 
hračky ze dřeva. V únoru se těšíme na 
karneval a autorskou pohádku. 

Kolektiv MŠ
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Ledopády na Staropackých horách

Karneval třeťáků

Karneval

Pohled na kostel svatého Vavřince

Karneval


