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20. ledna letoního roku jsem
obdrel pozvání na slavnostní pøedání
dekretu o udìlení znaku a praporu obci
Stará Paka.
Slavnostní akt se uskuteènil ve
ètvrtek 5. února 2004 ve 14.00 hodin
v budovì
Poslanecké
snìmovny
Parlamentu Èeské republiky v Praze.
Obecní symboly byly pøedávány
ètyøiceti dvìma obcím zároveò. Za
kadou obec se aktu mohli zúèastnit
pouze dva zástupci. V místnosti è. 108
Státní akty byli zástupci obcí seøazeni
v abecedním poøadí dvojicí ceremoniáøù.
Dekrety starostùm pøedával pøedseda
Poslanecké snìmovny Lubomír Zaorálek
a místopøedsedkynì snìmovny Nìmcová.
Na závìr slavnosti, po slavnostním
pøípitku, pøítomní zástupci snìmovny
pobesedovali s pøítomnými starosty a
jejich
doprovodem
pøi
malém
spoleèenském rautu.
Eduard Hradecký
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ÈTVRTLETÍ V OBCI
První ètvrtletí roku nebývá bohaté na
investièní akce, ale jeho náplní je pøíprava
na hlavní sezónu. K hlavním èinnostem
patøila zimní údrba a zajitìní sjízdnosti
místních komunikací. Letoní zima sice
nebyla extrémnì krutá, ale pravidelné
pøídìly snìhu zapøíèinily mimoøádné
náklady na jeho odstranìní. Jen v roce
2004 èinily 154.000 Kè /cca 25.000 na
konci r. 2003/ vyplacených Agrochovu
a.s. K tomu nutno pøièíst náklady na mzdy
pracovníkù OÚ, pohonné hmoty a
posypový materiál. Pracovní èeta OÚ
krom údrby ulic provádìla proøezávku a
úpravy køovin a stromù na veøejných
prostranstvích, úklid skladù a pùd,
pøípravu techniky a materiálu na stavební
sezónu.
Byla zadána výroba nových
orientaèních plánù obce, obecního znaku
a praporu. Znak a prapor byl obci
slavnostnì udìlen 5. 2. 2004 v poslanecké
snìmovnì.

Zastupitelstvo pøipravilo a schválilo
rozpoèet obce a priority výstavby v obci.
Èerpání dotací a jejich získání patøilo
k úkolùm vedení OÚ. Podaøilo se zatím
získat dotace  kromì ji slíbené dotace
na vodovod Brdo  na výstavbu høitì
/125.000 Kè/ a na opravu høbitovní zdi
/60.000 Kè/. Dalí dotace jsou zatím ve
stadiu ádostí. Podmínkou pøidìlení
dotací, zejména na vodovod Brdo, je
kladná závìreèná zpráva o hospodaøení
obce za rok 2003. Pracovníci kontrolního
oddìlení Krajského úøadu provedli audit
hospodaøení v minulém týdnu a ve
nasvìdèuje tomu, e jejich výrok bude
pro obec kladný.
Dalím úkolem vedení OÚ je pøíprava
a podpis smluv o dílo na jednotlivé
investièní akce letoního roku.
V souèasné dobì jsou instalovány
orientaèní cedule, je pøipravena nová
autobusová zastávka do Karlova a probíhá
jarní úklid obce.
Eduard Hradecký

POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU
Obecní úøad pøipomíná vem obèanùm, kteøí dosud neuhradili poplatky za
odpady, e termín úhrady byl do 15. bøezna 2004. Po tomto datu budou rozesílány
vem neplatièùm upomínky pøed vydáním platebního výmìru a následném
exekuèním vymáhání.

JARNÍ ÚKLID V OBCI
S nastávajícími jarními dny je tøeba, aby obèané provedli jarní úklid. Obec ádá
majitele domù, aby uklidili pøilehlé chodníky, pracovníci OÚ zajistí odvoz
neèistot.

PØISTAVENÉ KONTEJNERY
Letos budou pøistaveny kontejnery na odvoz jarního odpadu takto:
Pro obec Stará Paka: 16. - 17. dubna 2004
Pro okolní obce a Tovární byty: 23. - 34. dubna 2004.

ZBYTEÈNÁ
STAROST?

Po prosincovém veøejném zasedání
zastupitelstva obce, kde mimo jiné byl
odhlasován
odpis
nedobytné
pohledávky ve výi 170.000 Kè /tato
pohledávka vznikla v polovinì 90. let
konkurzem firmy Onko a smrtí jejího
majitele/, podal Ing. Onderèanín
k okresnímu øeditelství Policie ÈR 
oddìlení hospodáøské kriminality 
trestní oznámení na neznámého
pachatele pro podezøení, e byl
spáchán trestný èin  patné
hospodaøení s obecním majetkem.
Zároveò s tím policie øeí svìøení 0,5
mil. Kè firmì KTP Qantum a nìjaké
problémy
s prodejem
nìjaké
nemovitosti v okolí Sokolovny /dùm
è.p.366/. Policie si vyádala vechny
podklady týkající se vech tøí pøípadù
a vyslechla souèasné i minulé vedení
obce a èleny finanèního výboru
/minulého/, který rozhodoval o
umístìní penìz do KTP Qantum.
K tomu lze øíci následující:
1/ je zcela v kompetenci zastupitelstva
obce
odepsat
nedobytnou
pohledávku  obec nevìdìla, e byl
vyhláen konkurz na firmu Onko
2/ v pøípadì spoleènosti KTP Qantum
je obec úèastníkem konkurzního
øízení a celý pøípad je dosud v jednání
3/ cena nemovitosti è.p.366 byla celá
splacena  by po problémech  tak,
jak bylo dohodnuto v kupní smlouvì.
Krom toho se nám doneslo z agentury
Jedna paní povídala, e obec Stará
Paka je velice zadluena. Vem, kteøí
podobnou zaruèenou zprávu také
slyeli, mohu sdìlit, e obec má
sjednaný, ale dosud neèerpaný, úvìr
ve výi 2 mil. Kè splatný bìhem tøí let.
V souèasné dobì èiní aktiva na
obecním úètu více jak 1,5 mil Kè.
Eduard Hradecký, starosta obce

VÝSTAVA PODKRKONOSKÉHO KRAJE 1947 V NOVÉ PACE
Vzpomínám si, e jako mladá dívka jsem jezdívala se svým
tatínkem do Nové Paky, kde se pøipravovala nejvìtí pováleèná
výstava výrobkù pracujících v podkrkonoském kraji. I mùj tatínek
byl jedním z vystavovatelù. Tehdy se pochlubil nìkolika mlýnskými
stroji a dokonce jedním ze svých patentù  loupacím strojem
Bìlka, za který tehdy obdrel bronzovou medaili výstavy.
Dodnes si pamatuji ruch a nadení pøi pøípravách výstavy,
nádhernou atmosféru bìhem ní, co bylo odmìnou za nezmìrné
úsilí vech, kteøí výstavu pøipravovali.
Mylenka uspoøádat krajinskou výstavu v Nové Pace mìla
svùj pùvod ji v roce 1937, kdy mìl být poloen základ pro budoucí
výstavy severovýchodních Èech. Nejblií se mìla konat v roce
1940. Váleèné události vak její uskuteènìní znemonily. Teprve
v roce 1945 se pomìry uklidnily, hospodáøství kraje se znovu
vzpamatovávalo a bylo moné se opìt zabývat mylenkou
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uspoøádání výstavy. Mìlo se jí tehdy zúèastnit 8 samostatných
okresù i mnoho jednotlivých mìst. Oficiální název Výstava
podkrkonoského kraje 1947 v Nové Pace má ukázati nové
smìry ivota a práce v celém Podkrkonoí, vzbudit zájem o celý
tento kraj ve vládních kruzích, pøesvìdèit ostatní kraje naí
republiky, e tu ije pilný a pracovitý lid.

Bylo vytvoøeno organizaèní pøedsednictvo s referenty
pro jednotlivé obory  prùmyslový, zemìdìlský, zdravotní,
kulturní, drustevní, obchodní a ivnostenský. Tento poradní
sbor má pomáhat pøi budování výstavy a jsou v nìm zástupci
zúèastnìných okresù a mìst. Zátitu výstavy pøevzala tehdejí
vláda republiky Èeskoslovenské.

Spoleèenská
Sezona v Rokopovì
Novoroèní pochod, v poøadí ji X-tý, na trase Rokopov 
Horka, jeho se zúèastnilo asi 45 dìtí a dospìlých, odstartoval
akce letoního roku v Rokopovì.
Plesová sezóna byla zahájena hojnì navtíveným plesem místní
organizace SDH v lednu. Ples se vydaøil k plné spokojenosti
zúèastnìných i poøadatelù.
Druhou spoleèenskou událostí byl spoleèný sportovní ples
Sokola a AVZO dne 28. 2. 2004 spojený s dìtským karnevalem
v nedìli 29. 2. Návtìvnost tohoto plesu nebyla z nejvìtích,
ale ve si vynahradily dìti, kterých se seel plný sál. Porota
mìla více ne tìký úkol vybrat nejhezèí masku.
Po loòské pøestávce pokraèovala letos tradièní oslava MD.
Kulturní vloku pøipravil pìvecký sbor Z ze Staré Paky. Po
jeho vystoupení následovalo ètení z kroniky. Volná zábava
ukonèila zdaøilý podveèer.
Posledním plesem letoního roku v Rokopovì byl velice
zdaøilý makarní ples staropackých lyaøù, který se konal 13. 3.
Poslední teèkou za zimou jsou vepøové hody, které se konaly
19. 3. v sokolovnì v Rokopovì.
Eduard Hradecký

VZPOMÍNKA NA MAKARNÍ!

Dávnými zvyky na konci zimy bylo poøádání
karnevalù èi makarních bálù. Lidé oslavovali pøíchod jara a
konec pùstu. Tyto tradice sice pøetrvávají dodnes, ale úèel
jejich poøádání je ji trochu jiný. ..
Ani Stará Paka netvoøí ádnou výjimku. Dne 13. 3. 2004 se
toti v Kulturním domì Rokopov konal 3. makarní bál,
který spadal pod zátitu Lyaøského oddílu Stará Paka.
Ples zaèal ve 20 hodin. Ten, kdo se nebál a odváil se pøijít
v karnevalové masce, mìl vstup na ples zdarma, ti ostatní bez
masek zaplatili 20 Kè. V prùbìhu veèera si vichni mohli
prohlédnout spoustu krásných a originálních masek.

Ji v bøeznu dostal výstavní výbor první plány na vstupní bránu
výstavy a postupnì na výstavbu pavilonù, restaurace a dalích
úprav výstavitì. Výstavní plocha mìøila cca 4000 m 2. Dalí
výstavní prostory byla zajitìny ve kolách a na Okresním
kolním výboru. Poèátky byly velice úmorné, pøevánì leící na
jednotlivcích, neli se mohlo pøistoupit ke spolupráci s houfnì
se hlásícími vystavovateli, spolky a korporacemi. Celkem 239
vystavovatelù pøedvedlo úspìchy své práce. Výstava trvala 50
dní od 29. 6. do 17. 8. 1947. Navtívilo ji 150 000 lidí.
Také nìkteøí staropaètí øemeslníci pøedvedli zde svoji
práci. Byl to pan Albrechtický  truhláø, pan Bryknar  brusiè
kamenù, pan A. Fejfar  výroba hnacích øemenù, pan B. olc 
výroba textilu.
Kadý den pøi otevøení a pøi ukonèení dne se ozývala
znìlka z národní písnì Kumburský zámeèek.
Na pøedním místì naeho kraje je prùmysl textilní, který
je reprezentován vlastním pavilonem. Dùleitými èiniteli bylo
zemìdìlství a mlékaøství  zvýraznìn byl pokrok v tomto smìru.
Dùleitost pokroku pouèila kadého úèastníka o jeho nutnosti
i v ostatních expozicích prùmyslu, ivností, obchodu, penìnictví,
sbírky kamenáøství a výtvarného umìní, filatelie, turistiky,
církevních památek, zdravovìdy a kolství.
Poøadatelé se tìili z dobøe vykonané práce a návtìvníci si
odnáeli z výstavy ty nejlepí dojmy.
koda jen, e tímto propagace píle a umìní lidí v Podkrkonoí
na dlouhá léta skonèila. Doufejme, e se snad nìkdy v budoucnu
objeví.
Eva Hrnèíøová, kronikáøka
Ve 22 hodin se tedy konalo vyhláení nejlepích masek. Ceny
byly pouze tøi a rozhodování tak dosti obtíné.
3. cenu získali dva kostkovaní aci, 2. cenu dostal slepý
cyklista a pro 1. cenu si pøila dvojice pirát s kudlou v zádech,
který jakoby patøil do filmu Ostrov pokladù, v podání pana
Pavla Kuøíka a s ním pøijela  nepøijela pøítelkynì princezna
Kolobìka, paní Eva Klouèková.
Na plese ale bylo k vidìní spousta dalích nepøehlédnutelných
masek, jmenujme jich alespoò nìkolik: Sexy dáma v mini a
klobouèku, kterou dokonale ztvárnil Duan Dytrich. Ten svým
vzruujícím pøestrojením zpùsobil velký rozruch mezi
ostatními mui, a tak nakonec prohlásil: enskou bych být
nikdy nechtìl. Pozornosti vìtinì pøítomných také neula
straidelná smrtka v podání Honzy Pelikána, obdobná hrùza
la i z masky Jakuba Vodièky (Leonardo z Titanicu hodinu
po smrti). Pochvalu si vak zaslouí vichni, kteøí se nestydìli
a v nìjaké té masce na bál dorazili. Take jste si mohli
popovídat èi zatanèit s hipíkem, Køemílkem a Vochomùrkou,
cikánkami, upírem, anebo muketýry. No uznejte sami, to byste
jinde nemohli
Chtìla bych také zmínit suverénního moderátora veèera,
Davida Tomáe, který se do své role tenisty Joea McEnroa
vcítil opravdu bravurnì, co nám pøedvedl pøi své úasné
pùlnoèní smeèi pøed vyhlaováním hlavních cen tomboly.
David Tomá navíc zvládl i roli obsluhy, a proto mu patøí ná
velký dík.
Mimochodem, ceny v tombole byly skuteènì hodnotné,
jednou z hlavních cen byl napø. digitální fotoaparát.
O ivou hudbu, která vem hostùm zpøíjemòovala veèer, se
postaralo Duo z Jièína a vìøte, tanèilo se a do rána. A aby
u tance nikomu nevyhládlo, poøadatelé zajistili chutné
obèerstvení v podobì guláe a øízkù, které výbornì uvaøil
Milan Straòák. Dále nechybìly zákusky ani jednohubky.
A co øíci závìrem? Podle mého názoru mìl tento makarní
ples vysokou úroveò, poøadatelé zvládli vechny nástrahy na
jednièku. A já jsem jen ráda, kdy se i ve Staré Pace konají
zajímavé kulturní akce, kterých se mohou úèastnit vechny
generace. A jen doufám, e jich bude pøibývat.
PS: Tak za rok opìt vichni nashledanou!
Adéla Antoová
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KOLA
PØEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
VE 2. POLOLETÍ 2003  2004
ÚNOR

bruslaøský výcvik ákù
hudební vystoupení v MKS v Nové Pace 
skupina Poutníci
beseda s protidrogovou tematikou
celokolní karneval

BØEZEN

divadelní pøedstavení v MKS v Nové Pace 
divadlo DRAK
zájezd ákù do Prahy  Národní divadlo
soutì v poznávání ivoèichù  kolní a okrskové
kolo
florbal  okrskové a okresní kolo

DUBEN

pøehlídka pìveckých sborù v Nové Pace
filmové pøedstavení  kino Nová Paka
ekologická výchova  Den Zemì
zájezd vybraných ákù 7.  9. roèníkù do
Nìmecka

KVÌTEN

sportovní soutìe v míèových hrách
kolní exkurze podle plánu tøíd
poznávání rostlin  kolní a okrskové kolo
sportovní soutìe v atletických disciplínách

ÈERVEN

tøídní schùzky rady rodièù
tøídní kolní výlety
celokolní sportovní olympiáda
mezinárodní spolupráce s nìmeckými dìtmi
závìreèný letní koncert ákù koly
slavnostní zakonèení kolního roku
Mgr. Kamil Pasák, øeditel koly

Zápis
I v letoním kolním roce se uskuteènil zápis pro
budoucí prvòáèky. V pátek 6. února 2004 se od 12 do 17
hodin dostavilo 21 dìtí se svými rodièi. Letos poprvé dva
týdny pøed zápisem obdreli budoucí prvòáèci pøímo na své
jméno dopis, v nìm nali pozvánku k zápisu. Mnoha dìtem
udìlalo radost, e dostali svùj první vlastní dopis.
A které dovednosti a znalosti musely dìti u zápisu
pøedvést?  vytleskávat slovo po slabikách, poèítat na
poèítadle, zacvièit na ínìnce, zarecitovat básnièku, zazpívat
písnièku, pojmenovat geometrické tvary a sestavit z nich
obrázek, poznat nìkteré èíslo nebo písmenko, pøedvést
artikulaèní obratnost, pøi ní byly sledovány vady øeèi,
pøedvést správný úchop tuky, kterou napsaly nìkolik
uvolòovacích cvikù. Jemná motorika se zjiovala pøi
zapínání knoflíkù na svetru a zavazování klièky na botì.
Na závìr vichni budoucí prvòáèci obdreli Zápisový
list, erpu se svým jménem, omalovánky a pìkné výrobky
ákù naí koly. Po celou dobu se dìtem vìnovaly zkuené
paní uèitelky  Zdeòka Vrátilová, Jitka Jírová a Soòa
Stuchlíková. O rodièe se mezitím postaraly paní uèitelky 
Vìra Janatová, Kvìtoslava Kamlerová a Olga Landová.
Doufáme, e se dìtem v naí kole líbilo, a v záøí se na
nì vichni tìíme!
Soòa Stuchlíková

ZÁJEZD DO DIVADLA

Nai áci nemají mnoho pøíleitostí, aby navtívili
kvalitní divadelní pøedstavení, a proto se snaíme alespoò
dvakrát za rok uspoøádat zájezd pro starí áky, abychom jim to
umonili. Na podzim jsme zhlédli v Klicperovì divadle v Hradci
Králové hru slavné autorské dvojice Suchý  litr patnì
placená procházka, která vechny velmi zaujala. Souhlasili jsme
s tìmi, kteøí hodnotí úroveò hradeckého divadla jako velmi
dobrou.
Bøeznovým zájezdem jsme zamíøili na Praský hrad a
do Národního divadla. Vidìli jsme tam opravdovou divadelní
lahùdku  Cyrana z Bergeraku od Edmonda Rostanda. áci i
uèitelé byli pøímo nadeni krásnou scénou a ani nedutali pøi
pùsobivých monolozích Cyrana, kterého vynikajícím
zpùsobem zahrál David Prachaø. Byl to skuteènì umìlecký
záitek.
V Hradci i v Praze jsme proili velmi pøíjemné dny a
alespoò na chvíli jsme mohli dýchat to pravé divadelní ovzduí.
M. alská

Zimní období tradiènì doplòuje plesová sezóna
zakonèená veselým karnevalem. Na naí kole je pøíprava
karnevalu výsadou 9. tøídy. A tak její áci shánìli, vymýleli,
nacvièovali a pøipravovali, aby 27. února 2004 pozvali vechny
spoluáky i vyuèující do tìlocvièny k pestrému makarnímu reji
pod heslem Ani hlava bez klobouku...
Bylo se opravdu na co dívat. Tìlocviènu zaplnily nejenom
nápadité masky, ale i nejrùznìjí pokrývky hlavy, a tak mìla
porota tìkou práci vybrat opravdu ty nejzdaøilejí a odmìnit
je sladkou pozorností. Devááci se osvìdèili jako poøadatelé i
jako herci. K pobavení vech pøítomných nacvièili a úspìnì
pøedvedli trochu upravenou baladu Vodník Jiøího Suchého.
Celé páteèní odpoledne se pak nejenom tanèilo, ale i soutìilo.
Do taneèních soutìí se zapojili i bývalí áci, kteøí se pøili
podívat a zkuenosti získané v taneèních jim pomohly k vítìzství.
A co by to bylo za karneval bez tomboly? I ta byla velice bohatá.
Dìkujeme tímto jetì jednou vem ochotným sponzorùm, kteøí
poskytli malé dáreèky pro velkou dìtskou radost.
V. Kulihová

ZIMNÍ SPORTY
Bruslení

Jak se ji stalo tradicí, i v letoním kolním roce jsme ákùm
naí koly umonili zúèastnit se bruslaøského výcviku. Výuka
byla rozdìlena zvlá pro první stupeò v mìsíci lednu (ètyøi
dvouhodinové lekce) a pro druhý stupeò v mìsíci únoru (tøi
dvouhodinové lekce). Celkem se zúèastnilo 98 dìtí z prvního
stupnì a 63 dìtí ze stupnì druhého. Dìti z 1.  5. tøídy si v lednu
uily kvalitního ledu, v únoru se troièku oteplilo, co se
projevilo i na kvalitì ledu, ale i tak se na kryté ploe dobøe
bruslilo.
Myslím, e výcvik splnil svùj úèel, pøedevím u zaèáteèníkù
byly vidìt velké pokroky.
M. Nosková
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Lyování
Ve Staré Pace jsme letos sice uívali dostatek snìhu, alespoò co se týèe vymetání a
vyhrnování, ovem s lyováním u to bylo horí. My jsme si to vynahradili týdenním
pobytem v Krkonoích, kam jsme 17. ledna vyrazili s áky 6. a 7. tøídy na lyaøský
výcvikový kurz. Ubytováni jsme byli stejnì jako loni v ubytovacím zaøízení Obecního
úøadu ve Vítkovicích a na sjezdovku jsme docházeli do lyaøského areálu Aldrov.
Výcvikový kurz byl zamìøen spíe na sjezdové lyování. Zaèáteèníci se rozjezdili na
cvièné louce a hned první odpoledne vyrazili s ostatními na sjezdovku. Zde se vichni,
rozdìlení do drustev podle výkonnosti, zdokonalovali v jednotlivých lyaøských
dovednostech. Sjezdaøský výcvik jsme zakonèili závody ve slalomu, kde mohli vichni
porovnat své síly a
dovednosti. I ti, kdo
na zaèátku týdne
stáli
na
lyích
poprvé, se tohoto
úkolu zhostili velmi
dobøe, projeli bez
úhony
vechny
branky, a nìkteøí
dokonce ve velmi
dobrých èasech.
Èást kurzu byla
vìnována
i
bìeckému výcviku.
Nejprve
jsme
nacvièili základy bìeckého lyování na kolním høiti a druhý den jsme za krásného
poèasí vyrazili na celodenní výlet. Podaøilo se nám ujet asi 15 km a byli jsme rádi, e
vichni, vèetnì tìch, kteøí dosud nikdy nebìkovali, ujeli celou trasu. Uili jsme pøi
tom i spoustu legrace v závìreèném sjezdu, kdy vichni vèetnì uèitelù pøedvedli
krkolomnì vypadající pády do osmdesáticentimetrové snìhové peøiny.
Týdenní pobyt na horách byl navíc zpestøen pøednákou pracovníka KRNAPu, který
nám velmi poutavì vykládal o snìhu a jeho úskalích a o zimních Krkonoích. Dalí
pøednáky byly spíe teoretickou pøípravou na lyování  o lyaøských disciplínách,
mazání lyí apod.
Po celý týden nám velmi pøálo poèasí, málokdo z dìtí si jetì kdy zalyuje na tak
kvalitním snìhu. Uili jsme si sluníèka, ale i mrazu, a co je dùleité, hlavnì velkého
mnoství prachového snìhu. Natìstí se za celý týden nikomu nic nestalo a kupodivu
i vechny lye zùstaly celé, take jsme se v sobotu vichni vraceli domù spokojeni a
plni záitkù.
Martina Nosková, Jitka Macháèková, Milo Barák

Jak jsme soutìili ve kolním roce 2003 - 2004
Datum

Disciplína

Soutì

1.10.03 Atletický ètyøboj

okrsek

Nová Paka

D ml.
CH ml.
D st.
CH st.

5.
5.
6.
6.

10.10.03 Pøespolní bìh

okres

Nová Paka

D ml.
CH ml.
Ch st.

7. místo
7. místo
5. místo

31.10.03 Minikopaná

okrsek

Nová Paka

CH st.

6. místo

20.11.03 Stolní tenis
20.11.03 Stolní tenis

okrsek
okrsek

Stará Paka
Stará Paka

D
CH

4. místo
4. místo

okrsek

Láznì Bìlohrad

CH

4. místo

okrsek
okrsek
okres

Husitská, N. P.
CH
Husitská, N. P.
D
Daliborka, Hoøice CH

2. místo
3. místo
2. - 4. m.

6.2.04 Minikopaná
9.3.04 Florbal
9.3.04 Florbal
12.3.04 Florbal

Místo konání

kategorie

umístìní
místo
místo
místo
místo

SOUTÌE A OLYMPIÁDY
V poslední dobì probìhlo
nìkolik vìdomostních soutìí
z rùzných pøedmìtù v rámci koly, ale
i okrsková èi okresní kola. Rádi
bychom zde uvedli nejúspìnìjí
úèastníky tìchto olympiád.
11. 2. 2004 probìhlo okresní kolo
dìjepisné olympiády, které se
zúèastnili Tomá Mach a Magda
Leimerová, áci 8. tøídy. Magda
porazila i mnohé gymnazisty a
obsadila 2. místo, tudí postoupila do
krajského kola. Tomá skonèil tøináctý, co byl pro nìj té velký úspìch.
25. 2. 2004 se konala v Jièínì
olympiáda z anglického jazyka, ve
které se Luká Porubský z 9. tøídy
umístil na druhém místì a postoupil
do krajského kola.
Pøejeme obìma soutìícím, aby se jim
i v Hradci Králové dobøe daøilo
reprezentovat nai kolu.
4. 3. 2004 se konalo kolní kolo
soutìe v poznávání ivoèichù,
kterého se zúèastnilo 75 ákù.
Nejúspìnìjí z nich nás 11. 3.
reprezentovali v okrskovém kole
v Nové Pace. Byli to: Pavlína
Pokorná a Kristýna Vodièková ze 3.
tøídy, Miroslav Bene a Kristýna
Haltufová z 5. tøídy, Aneta Fierová
a Linda Pourová ze 7. tøídy a Michal
Kuøík z 9. tøídy. V okrskovém kole se
nai soutìící umístili pøiblinì na
prostøedních místech v jednotlivých
kategoriích.
Vem ákùm, kteøí reprezentují
nai kolu, patøí pochvala a dík.
M. alská
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KOLKA
Øeditelství M ve Staré Pace sdìluje, e zápis dìtí do
M pro následující kolní rok 2004/2005 se uskuteèní ve
støedu 7. dubna 2004 v dobì od 12 do 16 hodin v budovì
M. Pøijímáme dìti od 2 do 6 let.
Filozofií naí koly je rozvíjet samostatné, zdravì
sebevìdomé dìti cestou pøirozené výchovy, poloit základy
celoivotního vzdìlávání vem dìtem podle jejich moností,
zájmù a potøeb. Dále nabízíme saunování, plavecký výcvik,
1x za mìsíc filmová a divadelní pøedstavení, výlety do okolí,
prevenci vadné výslovnosti, krouky, adaptaèní reim
Tìíme se na Vae dìti
M. Ptáèková, øeditelka M

Jede jede mainka,

kouøí se jí z komínka, jede jede do dáli, veze dìti veselý
A nejen veselé dìti vezla ve støedu 4. února po M mainka, ale
i jejich rodièe, sourozence, babièky i dìdeèky.
V Berukové tøídì se právì konal Pyamový karneval. Do tøídy,
vyzdobené jako noèní obloha, kterou zkrálily svými výtvory
samy dìti, zaèaly v 15.00 hodin odpoledne pøicházet maminky
v krajkových pyamech, tatínkové v noèních koilích, babièky
i nìkteøí jednoletí caparti v dupaèkách, pøizdobení rùznými
noèními èepeèky a teplými baèkorami.
Hned první disciplínu jsme tedy museli vzdát  soutì o
nejkrásnìjí masku  tolik roztodivných spacích obleèkù zde
bylo, e by vichni zvítìzili.
Ve zaèalo ji zmínìnou mainkou, potom dìti zazpívaly
rodièùm a sourozencùm ukolébavku a koneènì zaèalo velké
soutìení. Tentokrát se do vech hrátek zapojily opravdu celé
rodiny. Nejprve tvoøily z rùzných materiálù svoje rodinné
hvìzdièky, soutìilo se v odbíjení nafouknutých balónkù,
závodily rodiny svázané prádlovou gumou, tanèily slepené
rùznými èástmi tìla .
Za kadou soutìní disciplínou byl kadý soutìící odmìòován
malou zlatou hvìzdièkou. Za hvìzdièky si dìti mohly potom
v malém krámku nakoupit rùzné dárky, které pro nì pøinesli
rodièe. Nejvíce na draèku ly malé hraèky, pastelky, omalovánky,
pexesa, dobrùtky a hlavnì batikovaná trièka.
Rodièe si zatím mohli po nároèném odpoledni odpoèinout a
popovídat u obèerstvení, které pøipravila paní Hrnèíøová s paní
Kovaøíkovou.
Jen vyhláení vítìzù nakonec chybìlo. Zvítìzili toti vichni.
Hlavnì ti rodièe, kteøí si nali na svoje dìti èas a byli ochotni si
s nimi zablbnout. Moná e zde nalezli i inspiraci pro dalí
volné chvíle, které budou vìnovat svým dìtem.
Lenka Typltová

Dìti z Berukové tøídy se za pomoci pí. uèitelky Lenky
Typltové zúèastnily soutìe o panenky Baby Annabell podle
èasopisu Sluníèko. Firma Zapf Creadion nám darovala do M 5
panenek CHOU CHOU a 1 panenku BABY born. Panenky jsou
jako ivá miminka, ale dìti se o nì u umí postarat jako jejich
maminky.
Dalí dárky ve formì cukrovinek dìti dostaly od firmy
KBH Podìbrady. Bonbóny, èokoládové figurky, adventní
kalendáøe, lízátka  to ve si dìti odnesly domù v loòském roce
ve velikonoèní a vánoèní nadílce.
Kdy se nám v M rozbila dìtská døevìná kuchyòka, bez
nároku na honoráø nám ji opravil tatínek Daniela, pan Frýba ml.
Chtìla bych alespoò takto vem jmenovaným podìkovat.

Knihovna
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KNIHOVNA
První ètvrtletí nového roku uplynulo a v knihovnì se
neustále nìco dìje. Teï probíhají akce k bøeznu  mìsíci
internetu. Vem, kteøí chtìjí, jsou v pøípadì potøeby k dispozici
2 poèítaèe s pøipojením na internet a pokud si domluvíme
spoleènì vhodný èas, mùete se seznámit s obsluhou poèítaèe,
nauèit se pouívat my, umìt se orientovat na internetových
stránkách, zaloíte si e-mailovou adresu a mùete svým blízkým
poslat pozdrav. Tato nabídka je aktuální stále, nejen v bøeznu a
pozvolna se zaèínají drápkem chytat i senioøi, kteøí nechtìjí
zùstat stranou techniky. To je dobøe, vdy na internetu lze najít
opravdu skoro vechno, ze vech oborù lidského ití.
Protoe se pøiblíily Velikonoce, uskuteènilo se dalí
setkání s bytovou dekoratérkou Danou Pekovou z Pohøebaèky.
Tentokrát si pro nás pøipravila povídání a zajímavosti o Feng
shui  ivot v harmonii. Toto uèení pochází z Èíny a uèí nás,
jak správnì vyuívat v lidském ití tok energie. Pøipravila jsem
pro Vás pár pøípadù a návodù, jak dovolit energii, aby nám
v ivotì pomáhala.
Základní motto zní: Pokud má dvì mince, kup za jednu chleba
a za druhou kvìtinu. Ta první ti dá ivot a ta druhá jeho smysl.
Základ tvoøí rovnováha 5 prvkù:
OHEÒ  oheò vytváøí popel, který se stává souèástí zemì
DØEVO  døevo iví oheò
VODA  voda vyivuje rostliny a vytváøí tak døevo
ZEMÌ  zemì obsahuje kov
KOV  kov pøitahuje vodu
Jak má vypadat tøeba lonice?
Mìla by být co nejdále od hlavního vchodu /a hlavní ulice/.
Nemìla by být vedle kuchynì  pocit podøízení /sluebnictvo/ a
také nad prázdnou místností /gará/ - nestabilita vztahù.
Tvar postele dává tvar celému manelství. Nový vztah vyaduje
novou postel /nebo alespoò nové povleèení/.
Jestlie pouíváte lonici i k jiným úèelùm /kanceláø, dílna.../,
je nutné pøed spaním toto uklidit a zakrýt. Jinak Vás bude èasem
budit nedodìlaná práce. /Babièky pouívaly rèení: Hoï na to
hadr./
Do lonice pro dospìlé nepatøí plyová zvíøátka a hraèky 
naruují milostný ivot. Tyto vìci ve vás udrují duevní
rozpoloení dítìte, partner pak neví, s kým vlastnì spí.
Pracovna, kanceláø nebo knihovna
Pokud nemáte tento prostor, je nutné urèit místo pro dùleité
doklady, úètenky apod. Na oèích si nechávejte jen vìci, které
nejsou vyøízené  ne u postele.
Nikdy neseïte zády ke vchodu do kanceláøe  hodnì vìcí vám
unikne.
Pokud sedíte èelem ke zdi, nìco hezkého na ni povìste.
Pokud sedíte u okna, máte problém  strávíte více èasu snìním
ne prací.
Novoroèní pøedsevzetí ochrání mìdìný zvonek nad stolem.
Jak nás ovlivòují svìtové strany:
Východ:
Zdraví a spokojenost  na východ umístìte zelenou, èervenou a
èernou barvu, obrazy øek, rybníkù a pøedmìty organického
pùvodu /mule/.
Západ:
Rodina a dìti  na západ umístìte lutou, bílou a tmavì modrou
barvu. Je to dobré místo pro hraèky, rodinné fotografie, trofeje,
vyznamenání, ètvercové a kulaté pøedmìty.

Sever:
Obchod  na sever umístìte velké kameny nebo vzrostlé stromy.
Pouijte tmavì modrou, èernou, bílou nebo edou barvu,
nepravidelné tvary, kovy. Je to dobré místo pro telefon, pracovní
stùl nebo poèítaè.
Jih:
Sláva  na jih umístìte lutou a èervenou barvu, pøedmìty ze
døeva, bublající vodu, elektrické pøístroje.
Pokud Vás zajímají dalí podrobnosti z uèení feng shui, najdete
je v knize FENG SHUI, Harmonie kolem nás, ze které jsme dnes
èerpali.
Poté, co jsme si chvíli o harmonii a energii povídali,
nachystali jsme stoly, pracovní pomùcky a zaèali jsme zdobit
kraslice. Dana Peková tentokrát pøipravila starou metodu
zdobení  zdobení octem. Tato metoda spoèívá v tom, e kraslici
tradiènì nabarvíte barvami na vejce /nejlepí jsou barvy tekuté,
jsou oznaèeny na obalu jako aqua/, do misky si pøipravíte ocet.
Obyèejným párátkem namáèeným v octì na obarvenou kraslici
kreslíte rùzné vzory a potírané místo hned vysajete ubrouskem.
V koneèné fázi vypadá vajíèko jako by bylo zdobené voskem.
Je to jednoduché a moc pìkné. Vyzkouejte si to doma sami.
Dozvìdìli jsme se jetì o jednom zajímavém zdobení kraslic.
Ti, kdo jsou zvyklí barvit vajíèka v cibuli, mají také monost
vajíèko dozdobit. Staèí na cibulové vajíèko pøitisknout nìjakou
trávu, drobný lístek nebo tøeba krajku a vajíèko ponoøit do vody
z kysaného zelí. Kyselá voda barvu vyere a zbude pouze
barevný motiv rostliny nebo krajky.
Motivù, jak kraslice zdobit, je velká spousta. Kadá z nás má tu
svoji osvìdèenou metodu, ale nikdy není na kodu poznat vìci
nové. Velikonoce jsou ji za dveømi a hospodyòky i malé sleèny
jistì pøemýlejí, èím koledníky pohostí a odmìní. Vyzdobeny
budou byty i celé domy. Nabízím Vám také jednu monost.
Právì výtvarnice Dana Peková ije rùzné drobnosti, ale také
ubrusy, prostírky, chòapky, poltáøky a dalí zboí. Pokud budete
mít zájem, v knihovnì si mùete objednat ze vzorníku látek
právì tu barvu, která ladí s Vaím interierem a vybrat si z rùzných
velikostí. To ve za nízké ceny.
Vloni, právì na pøelomu bøezna a dubna, jsme s dìtmi ze
Z ve Staré Pace a s dìtmi z Nové Paky spoleènì proili Noc
s Andersenem v místní knihovnì. Letos budeme v knihovnì
nocovat také, tentokrát s mladími dìtmi z M. S paní uèitelkou
Mirkou Kynychovou, která oslovila dìti a jejich rodièe, jsme
pøipravily program a zábavu na celý veèer a uvidíme, jak
mròouskové dokáí bez maminky nebo tatínka pøenocovat
nìkde jinde ne ve své postýlce. S sebou si dìti mohou pøinést
svého oblíbeného kamaráda  plyáka, pokud bude pìkné
poèasí a nebudeme se bát, prohlédneme si veèerní Starou Paku
s baterkou. Hlady také urèitì neumøeme, pøipravíme si
bramboráky a èaj. V pøítím vydání Podhoranu Vás budu
informovat, jak Noc s Andersenem probìhla.
knihovnice
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PØEDSTAVENÍ NOVÉHO SDRUENÍ: TRVALE UDRITELNÁ KRAJINA
Koncepce udritelného rozvoje pøedstavuje nový rámec
strategie civilizaèního rozvoje. Definice pøijatá Komisi OSN pro ivotní
prostøedí a rozvoj v r. 1987 povauje rozvoj za udritelný tehdy, jestlie
naplní potøeby souèasné generace, ani by ohrozil monosti naplnit
potøeby generací pøítích.
V roce 1987 jsem aktivnì pùsobil v intenzívním
zemìdìlství, které zaèalo být kritizováno za pøíliné pouívaní
chemie. Tehdy jsem tuto kritiku nebral jako oprávnìnou, protoe
jsem neporuoval platné normy a praxe v nejvyspìlejích
západních státech byla na dvojnásobné výi v hnojení i chemické
ochranì, vyjádøené jako mnoství spotøebovaných hnojiv nebo
èetnost chemických zásahù.
Pøitom ochrana ivotního prostøedí mi byla blízká, jak to mohu
dokumentovat aktivním vystoupením u v roce 1987 proti výstavbì
tzv. kompostárny (pøesnìji mechanicko - biologické úpravny
komunálního odpadu) ve Møíèné u Jilemnice, pozdìji postavené
v Lomnici nad Popelkou r. 1992 za cca 100 mil. Kè a brzy
zakonzervované pro chybný výchozí pøedpoklad výroby kompostu
z netøídìného komunálního odpadu, který jsem tehdy kritizoval.
V letech 1988 a 1989 jsem z jiného dùvodu vystupoval proti
výstavbì centrálního agrochemického skladu v Koálovì, kdy
stávající sklady na okraji semilského okresu postaèovaly krýt potøebu
zemìdìlcù a nejdùleitìjí argument tehdejích vládcù byl, e v okrese
nemají agrochemický sklad jako poslední z Èeské republiky.
Pod vlivem paniky èásti obyvatel, vyvolané z vysokého poètu
úmrtí na rakovinu v centrální èasti Staré Paky, jsem se zaèal znovu
zajímat o problematiku ivotního prostøedí a nezávisle na orgánech
obce jsem vyvinul iniciativu smìrem ke státním orgánùm.
Systematicky jsem se zaèal zajímat o nejvìtí karcinogenní
(rakovinotvorné) faktory. Jetì z pùsobení v zemìdìlství jsem mìl
zkuenost z opatøení proti výskytu polychlorovaných bifenylù (PCB)

v hovìzím mase. Opatøení jako preventivní kontroly tìsnosti
hydraulických systémù byla pochopitelná, ménì u sekrabávaní
starých nátìrù ze siláních jam a elezných konstrukcí ve výkrmnách,
ale zato dostateènì nás varovali pøed dùsledky pouívání
nebezpeèných látek i v mikroskopických mnostvích. Pøitom
nebezpeènost jakékoliv chemické látky nemusí být v dobì jejího
pouívání jetì známa.
První krok jsem podnikl v roce 2002 smìrem k Ministerstvu
ivotního prostøedí s výsledkem, e jsem byl vyzván k doplnìní jejich
evidence o skládkách, kdy v té dobì evidovali pouze skládku Cihelna.
Jinak se nedìlo nic, proto jsem koncem roku 2003 inicioval podnìt na
Krajskou hygienickou stanici pracovitì Jièín. Pøesné znìní podaného
podnìtu najdete v internetové diskusi na www. jicinsko.cz a
publikoval jsem tam dalí rozsáhlý materiál k ivotnímu prostøedí.
V souèasném období jsem inicioval zaloení obèanského
sdruení Trvale udritelná krajina  s pùsobností v rámci celé Èeské
republiky. S touto aktivitou jsem seznámil pøedstavitele obce Stará
Paka a na základì výzvy starosty jsem zpracoval tento pøíspìvek.
Pravdìpodobnì se z pøíspìvku chcete dozvìdìt, jak mùe
kadý obèan Staré Paky pøispìt ke zlepení situace. Problematika
vyaduje systémový pøístup, protoe se jedná o sloité chování
ekosystému, jeho souèástí je i kadý z nás.
Tak jak celosvìtovì ovlivòujeme napø. stav ozónové vrstvy a
úèinky její pokození u mùeme volnì pozorovat, máme i my v Pace
viditelný dùsledek naí èinnosti v podobì zimní smogové situace.
Odpovìï na pøíèiny naí situace, která se na první pohled nemusí
jevit alarmující, jsem nael v koncepci na zlepení stavu ovzduí na
internetových stránkách Krajského úøadu královéhradeckého kraje
ze které cituji:  Pøíloha è. 1 Rozptylové podmínky: Stabilní kvalifikace
rozeznává pìt tøíd stability s rozdílnými stabilními podmínkami. Ve
velmi úzkých údolích pøevládá V. tøída stability, kde jsou sice nejlepí

POTRAVINY OLIVER

nabízejí sortiment mléèných, pekaøských,
masných, uzenáøských, drogistických a jiných výrobkù.
V LETNÍCH MÌSÍCÍCH MONOST VENKOVNÍHO OBÈERSTVENÍ A POSEZENÍ.
Otevírací doba od 1. 4. 2004:

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Nedìle

7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
7 - 18 hodin
8 - 18 hodin

OD 18.oo hodin do 21.00 hodin monost telefonického nákupu nad 200,-Kè
s dovozem do 5 km bez pøiráky na tel. èísle 605 331 488.
NÁKUPY DO TAŠKY S DOVOZEM DO DOMU PRO STARŠÍ, NEMOCNÉ
A ZAMÌSTNANÉ OBÈANY BEZ PØIRÁKY DO 5 KM.
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rozptylové podmínky (vertikální teplotní gradient je vìtí ne 0,8 °C/
100 m), ale v dùsledku intenzivních vertikálních konvektivních (íøících
se proudìním) pohybù se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech
od zdroje zneèitìní nárazové vysoké koncentrace.
 Tabulka è. 2 sumarizuje emise z vytápìní domácnosti, kde Nová
Paka s mìrnou emisí 0,1119 kg/ ha je v kraji na 5. místì a Stará Paka
s 0,0430 kg/ ha je na 37. místì ze souboru obcí s poètem domácnosti
vìtím ne 500.
I kdy celkové emise v kraji, tak jako v celé ÈR, se podstatnì
zlepily napø. vlivem odsíøení tepelných elektráren a ve Staré Pace
byly významné zdroje zneèitìní pøevedeny na plynové vytápìní,
výsledek v podobì hranice zimního smogu pøi inverzním stavu tomu
neodpovídá. Souèasná hranice smogu ve Staré Pace se za posledních
deset let dále zvýila a v souèasnosti je na úrovni ulice Slunná stráò.
Nechcete se s tímto trendem spokojit? Vyaduje to aktivní
zapojení kadého z nás. Pøedevím potøebujeme pospolitost mezi obcí,
obèanem a spolky tak, aby bylo i cizímu patrné, e lidé tam spolu
komunikují, udrují dobré sousedské vztahy a jsou na svou obec hrdí.
Obec má mocné nástroje v podobì zákona na ochranu ovzduí, které
umoní kontrolu provozování malého zdroje zneèitìní, mùe
opakovanì ukládat pokuty a dokonce zakázat spalování urèitých paliv.
Proè je tak dùleité dýchat èistý vzduch? U i Grónsko, které
ádné nebezpeèné látky neprodukuje, se potýká s nejnebezpeènìjími
látkami jako jsou PCB, dioxiny, tìké kovy. Onemocnìní, které pøed
25 lety tam vùbec neexistovala napø. cukrovka, je dnes na 3x vyí
úrovni ne v Dánsku. Obdobnì je decimují i dalí civilizaèní choroby,
i kdy nezmìnili stravovací návyky.
Dioxiny jsou 500x jedovatìjí ne kyanid sodný a vznikají pøi
hoøení za úèasti chlóru. Nejvìtím spotøebitelem chlóru je výroba
PVC, proto je jeho spalování pro tvorbu dioxinù nejnebezpeènìjí.
Vzniká také pøi spalování uhlí, mokrého døeva a listí, na skládkách,
èistírnách odpadních vod, pøi pouívaní tìkavých látek, emisích
automobilové dopravy

Dlouhodobé vìdecké studie prokázaly odpovìdnost tìchto látek za
zvyující se výskyt rakoviny, alergií, vývojových vad, pøecitlivìlosti
organizmu, pokození centrálního nervového systému i imunitního
systému. Pro èlovìka je hlavním zdrojem dioxinù potrava (cca 90 %)
a dýchání zneèitìného vzduchu (cca 1  5 %). Prach pøítomný
v ovzduí je nebezpeèný i tím, e je nosièem pro dalí nebezpeèné
látky jako napø. tìké kovy a ze vzduchu se v rámci kolobìhu dostávají
do pùdy a øíèních sedimentù, kde kontaminují potravinový øetìzec.
Shrnutí pro netrpìlivé ètenáøe, kteøí se neprokousali celým èlánkem:
1. Zmìna vyaduje obnovu celého ekosystému, kde se jednotlivé
prvky navzájem podporují a jeho souèástí je kadý obyvatel
2. Obnova bývá nìkdy levná a staèí jen samo pochopení, jak
ekosystémy fungují
3. Kadé jednání má kromì krátkodobých dopadù i dlouhodobé efekty,
které se mohou dotyènému vrátit v jiné podobì, ne sám zamýlel
4. Spalování plastù a listí je nejvìtí barbarství, které pøi znalosti
jejich úèinkù není omluvitelné
5. Staøí horalové v Krkonoích pøedvídali usychání jehliènatých stromù
z bohatého nasazení iek a dìje se tak v celé pøírodì, e pøi
zhorení ivotních podmínek se snaí o zachování potomstva.
Zachování potomstva je u vìtiny druhù nadøazené vlastnímu pøeití.
Posuzovat zvýení plodnosti jako zlepení stavu ivotního prostøedí
je v tomto kontextu neopodstatnìné.
6. V civilizovaných zemích, jejich souèástí se 1. kvìtna staneme
také, nepouívají uhlí pro domácí spalování. Ve Staré Pace uplyne
45 let od plynofikace obce, o kterou se jiné obce marnì snaí a
musí k tomu vynaloit velké finanèní prostøedky, ale pro zlepení
ovzduí obce a zdravotního stavu obyvatel to povaují za prioritu.
7. Smyslem tohoto èlánku je podpoøit irokou diskusi k problematice
ivotního prostøedí. Dobrým pøíkladem nám mùe být nejenom
v této oblasti mìsto Pecka, kde napøíklad 10. bøezna poøádají besedu
s aktivistou hnutí Duha.
2. 3. 2004, Ing. Ján Onderèanin

DESETILETOU ZKUŠENOSTÍ
ZKUŠENOSTÍ VV OBORU
OBORU
SS DESETILETOU

:
í
z
í
b
na

Nehtovou modelá
- porcelánem
- tekutým sklem
- gelem
- pryskyøicí

Manikúra – pøírodní manikúra, suchá i vodní
Lakování nehtù
Zdobení nehtù,
nabídka speciálního zdobení pro nevìsty
Prodej materiálù pro nehtové designerky i maloobchodní prodej drobného drogistického zboí,
ozdob, obtiskù, lakù, pilníkù, tetovacích obtiskù

Nevìsty a studentky – 10% sleva, poradenství zdarma.

605 331 488

P-Schine – japonská manikúra, vyleštìní vlastních
nehtù pøírodními vosky do vysokého lesku

Telefonní èíslo:

NEHTOVÉ A MODELOVÉ STUDIO
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SPORT
Zimní období je èasem hodnocení
èinnosti jednotlivých sportovních oddílù
pøi TJ Sokol Stará Paka. Nejinak tomu
bylo i v lednu, kdy jako první hodnotí
uplynulý rok èinnosti lyaøský oddíl. Jeho
jednání se uskuteènilo v zasedací
místnosti OÚ 16. ledna. V úvodu
shromádìní vystoupil dlouholetý èlen
oddílu Bohuslav Nýdrle a seznámil
pøítomné s právì uplynulým 40. výroèím
od poèátku historie lyování ve Staré
Pace, od zaloení lyaøského oddílu.
K úplnì prvním prùkopníkùm tohoto
sportu patøili Milan Frýba, Jirka orm,
Josef Fiar a p. Lelek a bylo to právì
v zimním období roku 1963-1964.
Pøedseda oddílu Ing. Petr ulc
zhodnotil èinnost za rok 2003 a zároveò
pøednesl úkoly a cíle pro letoní rok.
Pøestoe snìhové podmínky v naí
nadmoøské výce nejsou v zimì zcela
ideální, podaøilo se uskuteènit ji 23.
roèník závodu tít Chocholky za úèasti
88 závodníkù. Dalí spoleèná akce
následovala týden po tìchto závodech, a
to 25.roèník lyaøského pøejezdu
Jizerských hor a Krkono. Vydaøilo se jak
poèasí, tak poèet úèastníkù  18  pøedèil
oèekávání organizátorù. Bìhem dvou
víkendových dnù bylo ujeto 67 km
v horském terénu. Úèastníci byli pøíjemnì
unaveni, ale zároveò spokojeni se svým
výkonem. e nejen práce lechtí èlovìka,
je dùkazem i konaný 2.lyaøský bál, který
probìhl poèátkem bøezna v kulturním
domì v Rokopovì.
Atmosféra, poøadatelství i celkový dojem
byl opìt na výbornou. Koncem mìsíce
dubna se uskuteènil ji 26. roèník
pøespolního závodu  Staropacký horský
kros. Ve spolupráci s atletickými
rozhodèími z Nové Paky mìl závod
hladký prùbìh a i pøes pøíznivé poèasí
nebyl traový rekord pøekonán.

Stolní tenis

Po nìkolikaleté pøestávce se poslední
prázdninový víkend uskuteènil Vejlap
po Krkonoích. Pøestoe léto bylo velmi
teplé, na tento den si poèasí usmyslelo
opak a bylo chladno a detivo. Selo se
tak 8 pochodníkù, kteøí absolvovali do
této doby v historii nejkratí pochod - cca
12 km. Organizátoøi vak vìøí, e
v letoním roce pochod pøiláká irí zájem
a i poèasí dovolí delí èerpání horského
kyslíku.
Bìhem roku byl proveden úklid
na staropacké boudì v Rokytnici n.
Jizerou po zimní sezónì i pøed sezónou
dalí. Ve dvou etapách bylo zpracováno
døevo na nové topné období a provedeny
drobné opravy okolo chaty. Tolik ve
zkratce z vystoupení pøedsedy oddílu.
V dalí èásti vystoupil hospodáø
Bohuslav Nýdrle s podrobným pøehledem
o hospodaøení oddílu jak za rok
pøedchozí, tak za delí období zpìt.
Zhodnotil brigádnickou èinnost, která
nebyla malá, celkem bylo odpracováno
2.184 hodin. Seznámil pøítomné
s podmínkami pro poskytování výhod a
slev na vleku èi pøi ubytování na chatì
v Rokytnici n. J.
V dalím prùbìhu jednání byli pøítomní
seznámeni se zmìnou správce lyaøského
støediska ve Staré Pace, jím se stal Jirka
Polièanský, a správcem chaty v Rokytnici
se stal Milan Straòák.
V závìru schùze byli zvoleni delegáti
lyaøského oddílu na jednání valné
hromady TL Sokol Stará Paka, které se
uskuteènilo poèátkem února 2004.
Vìøím, e elán a chu nìco dìlat zùstane i
nadále ve vínku èlenù výboru oddílu i
øadových lyaøù, kteøí se budou rekrutovat
z øad vìkovì mladích a budou dobrými
nástupci zakladatelù a prùkopníkù
lyování a lyaøského oddílu ve Staré Pace.
leden 2004, Jiøí Knap

Jako kadý rok s pøicházejícím jarem oddílu stolního tenisu vrcholí sezóna. Jetì
nejsou ukonèeny mistrovské soutìe, ale ji nyní mùeme prozradit, e letoní
sezóna pøinesla nìkolik dílèích výsledkù: výrazné zlepení výsledkù
mládenických drustev, vítìzství v bodovaném turnaji muù v jednotlivcích i
ètyøhøe, tøetí místo staropacké dvojice na krajských pøeborech ve ètyøhøe muù a
postup drustva muù A do finálové skupiny Èeského poháru. K úspìnému
zakonèení sezóny je vak jetì zapotøebí udret divizní soutì v kategorii muù,
která se ve Staré Pace hraje ji ètvrtým rokem. Pevnì vìøíme, e záchranáøské
práce budou nakonec úspìné.
Ale nejen sportem iv je oddíl. Po nároèných pøípravách se ve Staropacké
sokolovnì dne 17. 1. 2004 podaøilo uspoøádat 1. Ples stolních tenistù. Pøíjemnou
hudbu obstarali manelé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou /Kantyléna/, bohatou
tombolu a obèerstvení zajistili èlenové oddílu. Doufáme, e se vem zúèastnìným
ples líbil a pøítí rok k návtìvì plesu zlákají i své známé.
Na závìr bychom chtìli touto cestou podìkovat vem návtìvníkùm plesu, jako
i tìm, kteøí se na zajitìní plesu podíleli.
Martin Havelka a Jan Herber

Valná hromada
TJ Sokol Stará Paka

Jednání valné hromady se selo 9. února
2004 v restauraci Sokolovna. Jednání øídil
èlen výboru L. Frýba. Pøítomno bylo 45
z pozvaných delegátù a hostù. V úvodu
pøivítal hosty  p. Hradeckého, starostu
obce, a p. Mgr. Pasáka, øeditele Z. Pøítomní
uctili minutou ticha zesnulého Jiøího
odka, který byl dlouholetým èlenem TJ,
pøedsedou a èinovníkem v oddíle kopané.
Poté pøednesl svoji hodnotící zprávu
pøedseda výboru p. Milan Pospíil.
Ze zprávy vyjímám nìkteré mylenky:
- spoleèným jednáním s OÚ se podaøila
realizace pøemìny Sokoláku na
sportovní areál, bylo zprovoznìno
høitì na pláový volejbal a od mìsíce
záøí je k dispozici tenisový kurt
- za vemi poøádanými akcemi se skrývá
spousta dobrovolné neplacené práce
funkcionáøù
oddílù,
spousta
brigádnických hodin
- finanèní prostøedky jsou získávány od
sponzorù, jim patøí touto cestou
podìkování, dále nemalá èástka plyne
z rozpoètu obce, kde je znát vliv 3
zastupitelù, kteøí vzeli z voleb a pøízeò
ke sportu ze strany samostatného
starosty obce
- dobrá spolupráce je i se Z v oblasti
vyuívání tìlocvièny pro cvièení ASPV,
trénink a zápasy stolních tenistù,
trénink fotbalových ákù. Byly
sdrueny finanèní prostøedky TJ i koly
k opravì
a
renovaci
podlahy
v tìlocviènì.

Z èinnosti jednotlivých oddílù:

Lyaøský oddíl

- vzorná péèe o majetek /chata
v Rokytnici n. J., chata v ly. areálu ve
Staré Pace/,
- vleky  do budoucna se bude uvaovat
o jejich renovaci za modernìjí, ve bude
záviset na finanèních monostech TJ,
pøíp. obce
- poøádání veøejných akcí  ly. závody,
bìecké závody, ples pro veøejnost,
pøejezd Jizerských hor na bìkách,
turistický výlap
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Kopaná

-má 5 mustev v soutìích. Mustvo
dorostencù se stalo pøeborníky okresu a
hraje 1.B tøídu. Po podzimní èásti sice
obsazuje poslední místo tabulky, ale
vichni vìøí, e díky tréninkovému úsilí
se z tohoto místa odpoutá

ASPV

-zajiuje pravidelná cvièení pro eny
v tìlocviènì koly. V posledním období
zahájilo cvièení jógy

Stolní tenis

-v soutìích má 6 mustev /z toho 2
mládenická/, mùe se pochlubit
okresním pøeborníkem muù  Lubomír
ajner, úèastí ve finále ètyøher okresu 
Dlabola, Vajgl
-poøádají ples v sále Sokolovny pro
veøejnost
V posledním období se uvauje o
zaloení oddílu cyklistiky, nebo nìkolik
sportovcù se pravidelnì úèastní
maratonù èi pùlmaratonù, pøíp. závodù
na horských kolech.
V usnesení z valné hromady v roce 2003
byl stanoven výboru TJ úkol usilovat o
odprodej koupalitì. Byla zpracována
kompletní nabídka se vemi nutnými
dokumenty, pøedána k jednání mìstu a
Nová Paka /toto vak vzhledem
k finanèní situaci otázku koupalitì
odkládá a o prostory ve Staré Pace
nestojí/. Dalím krokem v této otázce
byla nabídka k prodeji prostøednictvím
realitní kanceláøe Tana D. Králové n. L.
/tato je smluvnì podloena/. Výbor TJ
má snahu koupalitì øeit, avak
skuteènost je trochu jiná, do podnikání
na koupaliti se nikdo nehrne.
V dalí èásti jednání vystoupil hospodáø
TJ Mirek Dlouhý, který v øeèi èísel
pøednesl výsledek hospodaøení za rok
2003. Nutno øíci, e výsledek byl
pøíznivý, tudí kladný. Podaøilo se
naplnit pøíjmové poloky a rozumnì
vynakládat prostøedky na poøádané akce
a sportovní èinnosti. Bylo podrobnì
rozebráno hospodaøení jednotlivých
oddílù.
Dále byla provedena a odsouhlasena
kooptace nového èlena výboru TJ. Za
odstoupiví Lenku Typltovou byla
zvolena Jaroslava Hrnèíøová.
Pøedseda kontrolní a revizní komise Jiøí
Knap pøednesl hodnotící zprávu za rok
2003. Vyzdvihl práci hospodáøe TJ /vzorné
vedení pokladního deníku a úètù/, práci
hospodáøe lyaøského oddílu /vedení
pøehledu o majetku movitém a nemovitém
jak na ly. støedisku Stará Paka, tak na
chatì v Rokytnici n. J./. Byl konstatován
nárùst èlenské základny o 9 na poèet 390
èlenù ke dni 31. 12. 2003.

Výbìr èlenských pøíspìvkù
jednotlivých oddílù probíhal dle
pravidel tìchto oddílù bez vìtích
problémù. Výbor TJ pracoval dle
svého plánu práce, scházel se
pravidelnì mìsíènì, sledoval
hospodaøení TJ i oddílù,
schvaloval finanèní pøíspìvky na
èinnost sportovcù bìhem roku.
Úkoly, které byly vytyèeny na
minulé valné hromadì, se podaøilo
/a na otázku koupalitì/ naplnit.
Ve slavnostním bodì jednání bylo
provedeno
vyhodnocení
nejlepích sportovcù a funkcionáøù
TJ za uplynulé období. Byli to:
Josef ec  trenér mustva
dorostencù fotbalistù
Eduard Wieser  za oddíl lyaøský
Lubomír ainer  za oddíl stolního
tenisu
Jitka Macháèková  za ASPV
Miroslava Kynychová  za výbor
TJ Sokol Stará Paka
V diskuzi vystoupili hosté i dalí zástupci
oddílù, byla zhodnocena èinnost a
spolupráce s obcí a Z. Byla pøipomenuta
monost zveøejòování akcí, uskuteènìné
akce a závody ve ètvrtletníku Podhoran,
kde má monost seznámit se s výsledky
sportu ve Staré Pace i iroká ètenáøská
veøejnost.
V závìru schùze bylo pøijato usnesení, ve
kterém jsou zakotveny vechny hlavní
body, je se týkají zajiování finanèních
prostøedkù, sportovní èinnosti, výstavby
sportovního areálu Sokolák, spolupráce
s OÚ a Z, výbìru èlenských pøíspìvkù,
roziøování èlenské základny hlavnì u
mládee, obhospodaøování majetku TJ a
dalích.
Pøedseda TJ Milan Pospíil podìkoval
pøítomným za aktivní úèast na jednání,
pøipomenul monost dalího sportovního
vyití na høiti pro pláový volejbal a
v neposlední øadì i na novì zbudovaném
tenisovém kurtu, které jistì pøinesou
mládei i dospìlým nové monosti
vyuití volného èasu, èasu k rekreování
a nabytí nových sil.
Vìøíme, e i v roce letoním si najdou na
sportovitì cestu nejen aktivní sportovci,
ale i pøíznivci a fandové z øad staropacké
veøejnosti.
únor 2004, Jiøí Knap

LYAØSKÁ SEZONA
VE STARÉ PACE
Lyaøské vleky na Staropackých horách
byly letos (po pøedchozí úpravì svahu)
uvedeny do provozu v sobotu 10. ledna.
Stalo se tak právì ve stejný den jako pøed
ètyøiceti lety, kdy se poprvé rozebìhl ná
první amatérsky vyrobený lyaøský vlek,
provizornì umístìný pod lesem na jiním
svahu Staropackých hor.
V té dobì to bylo první a jediné zaøízení
svého druhu v naem okrese a znamenalo
i významný mezník v historii lyaøského
sportu v obci. Protoe se tento vlek skvìle
osvìdèil, byl jetì bìhem tého roku po
technické stránce zdokonalen a pøemístìn
na nové stanovitì asi o jedno sto metrù
vý do lesa. K vleku pøibyla i sjezdovka a
tak ji poèátkem roku 1965 si zájemci o
lyaøský sport mohli vyzkouet novì
vybudované sportovní zaøízení.
Vechny práce s tím spojené provedla
dobrovolnì parta staropackých lyaøù,
která vytvoøila i základ právì vznikajícího
lyaøského oddílu pøi TJ SOKOL ve Staré
Pace. Za vechny, kteøí se podíleli jak na
vybudování základù souèasného zimního
støediska na Staropackých horách i na
vzniku lyaøského oddílu, bych rád
vzpomenul alespoò tìch, kteøí ji nejsou
mezi námi. Byli to: Miloslav Frýba, Alois
Lelek, Jiøí orm a Josef Fiar.

PAKA CUP
BOCCIA club Nová Paka poøádá v nedìli 25. dubna 2004 závody
v bocii. Soutì vypukne v 7.oo hodin v nové tìlocviènì za II. Z v Nové
Pace. Závodù se zúèastní mnoho úspìných závodníkù z celé republiky,
take závody budou jistì atraktivní pro pøihlíející.
Srdeènì zveme vechny pøíznivce bocie.
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Bìhem uplynulých ètyøiceti let se zimní
støedisko na Staropackých horách
rozrostlo jetì o dalí lyaøský vlek a o
lyaøskou klubovnu. Sjezdovka byla
prodlouena a na vrchol Staropackých
hor. To umonilo pøemístit trasu
populárního lyaøského závodu tít
Chocholky
z tradièní
trati
nad
koupalitìm do prostoru zimního
støediska.
Letoní XXIV. roèník títu Chocholky 
memoriál Jirky orma se uskuteènil
v sobotu 31. ledna za výborných
snìhových podmínek, avak za ponìkud
dramatické povìtrnostní situace. Jeden
den pøed závodem, za silného vìtru a
nepøetritého snìení, napadlo na témìø
upravenou závodní tra 20 a 30 cm
nového snìhu. Situaci s pøídìlem snìhu
se vak podaøilo zvládnout, a tak za úèasti

rovné stovky závodníkù probìhl závod
ke spokojenosti startujících i divákù.
V poslední dobì se ji stalo témìø tradicí,
e druhý den po závodì pøijde obleva,
která náhle ukonèí jinak dobøe probíhající
lyaøskou sezónu. Stalo se tak i letos.
Lyovalo se nepøetritì plné tøi týdny.
Mimo celodenního lyování o víkendech
a odpoledního lyování ve støedu a
v pátek bylo zavedeno i kadodenní
veèerní lyování od 17 do 19 hodin. Díky
iniciativì správce zimního støediska
Jiøího Polièanského mìli staropaètí
monost si zalyovat také pøi umìlém
osvìtlení.
Dalí tradièní lyaøskou akcí poøádanou
lyaøským oddílem je Pøejezd Jizerských
hor a Krkono. Letoní XXVI. roèník se
uskuteènil o víkendu 14. a 15. února 2004
za úèasti tøinácti startujících.

Trasa první etapy zaèínala v Josefovì
Dole. Vedla pøes Rozmezí, Knajpu,
Jizerku, Martinské údolí a Harrachov na
Staropackou boudu do Rokytnice nad
Jizerou, kde byl zajitìn nocleh. Druhý
den nìkteøí úèastníci vyuili upravené
bìecké tratì mezi Ruèièkami a Èertovou
horou. Ostatní pokraèovali pøes Dvoraèky
na Rezek a odtud pøes Roudnici a Køílice
do Hrabaèova.
Po oba dny byly dosti sloité snìhové i
povìtrnostní podmínky. Lyaøské stopy
v Jizerských horách i v Krkonoích byly
po noèním mení ledovaté, foukal
nepøíjemný vítr a viditelnost místy
nepøesahovala padesát metrù.
I pøes tyto potíe mono povaovat
celou akci za vydaøenou. Jaká tedy byla
letoní sezóna? Krátká, ale dobrá.
Bohuslav Nýdrle

TÍT CHOCHOLKY - MEMORIÁL J. ORMA

24. roèník - 2004
Kategorie: 0
Start.
èíslo
21
24
18
20
25
26
22
19
23
27

Pøíjmení
KRAUSOVÁ
SVOBODOVÁ
ORMOVÁ
HALBRTÁTOVÁ
KUBÙ
CIMBÁLOVÁ
VITVAROVÁ
RAJMOVÁ
CERMANOVÁ
KØEÈKOVÁ

1996 a mladí
Jméno

Nar.

Oddíl

Veronika
Markéta
Marie
Kateøina
Adéla
Anna
Silvie
Natálie
Tereza
Jana

1997
1996
1996
1996
1996
1998
1997
1997
2000
1996

Láznì Bìlohrad
Nová Paka
LO Stará Paka
Luany
LO Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Nová Paka
Nová Paka
SK Vrbatova
chalupa

Èas

Èas

Èas

1 kolo
00:00:41
00:00:47
00:00:48
00:00:50
00:00:54
00:01:00
00:01:12
00:01:47
00:03:04
vzdala

2 kolo
00:00:42
00:00:48
00:00:52
00:00:52
00:00:49
00:01:03
00:01:06
00:00:57
00:02:24

Celkovì
00:01:23
00:01:35
00:01:40
00:01:42
00:01:43
00:02:03
00:02:18
00:02:44
00:05:28

Umístìní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Kategorie: nejmladí áci
S t a r t . Pøíjmení
èíslo
2
4
1
5

POSPÍIL
JENÍÈEK
ORM
SOLTYSIAK

Jméno

Nar.

Oddíl

Èas

Èas

Èas

Martin
Jan
Jiøí
Marek

1996
1996
1997
1998

Jespo Nová Paka
Stará Paka
LO Stará Paka
Stará Paka

1 kolo
00:00:40
00:00:43
00:01:06
00:01:49

2 kolo
00:00:37
00:00:40
00:01:02
00:01:26

Celkovì
00:01:18
00:01:23
00:02:08
00:03:15

Kategorie: mladí ákynì
Start.
Pøíjmení
èíslo
47
41
70
69
54
53

JANDOVÁ
JANDOVÁ
ZAHRADNÍKOVÁ
ZAHRADNÍKOVÁ
VODIÈKOVÁ
KODYMOVÁ

49
80
79
78
48
76
50
77

MUCHA
KRAUS
SVOBODA
BRÁDLE
LÁBEK
SLÁDEK
MIZERA
SOLTYSIAK

Nar.

Oddíl

Èas

Èas

Èas

Markéta
Karla
Klára
Irena
Kristýna
Adéla

1993
1995
1995
1994
1995
1994

SK Vrbatova chal.
SK Vrbatova chal.
Stará Paka
Nová Paka
Stará Paka
Nová Paka

1 kolo
00:00:37
00:00:39
00:00:43
00:00:43
00:00:46
00:00:49

2 kolo
00:00:37
00:00:39
00:00:41
00:00:42
00:00:41
00:00:48

Celkovì
00:01:14
00:01:17
00:01:25
00:01:26
00:01:27
00:01:37

44
46
45
42
43

LELKOVÁ
BØEZINOVÁ
HANUOVÁ
DEJMKOVÁ
VODIÈKOVÁ

1
2
3
4

Umístìní
1
2
3
4
5
6

1993 - 1995
Jméno

Nar.

Oddíl

Èas

Èas

Èas

Jakub
Tomá
Adam
Luká
Ondøej
Vít
David
Petr

1994
1995
1993
1993
1995
1993
1994
1994

SK Vrbatova chal.
Láznì Bìlohrad
Nová Paka
LO Stará Paka
SK Vrbatova chal.
LO Stará Paka
Nová Paka
Stará Paka

1 kolo
00:00:33
00:00:36
00:00:37
00:00:37
00:00:35
00:00:48
00:00:50
00:00:52

2 kolo
00:00:32
00:00:34
00:00:34
00:00:35
00:00:37
00:00:35
00:00:50
00:00:52

Celkovì
00:01:05
00:01:10
00:01:10
00:01:11
00:01:12
00:01:23
00:01:39
00:01:45

Kategorie: starí ákynì
Start.
Pøíjmení
èíslo

Umístìní

1993 - 1995

Jméno

Kategorie: mladí áci
Start.
Pøíjmení
èíslo

1996 a mladí

Umístìní
1
2
3
4
5
6
7
8

1990 - 1992

Jméno

Nar.

Oddíl

Èas

Èas

Èas

Alena
Gabriela
Klára
Nikola
Nikola

1991
1991
1991
1992
1992

Nová Paka
SK Vrbatova chal.
SK Vrbatova chal.
Nová Paka
Stará Paka

1 kolo
00:00:31
00:00:35
00:00:38
00:00:39
00:00:43

2 kolo
00:00:31
00:00:33
00:00:39
00:00:39
00:00:38

Celkovì
00:01:03
00:01:09
00:01:17
00:01:18
00:01:21

Umístìní
1
2
3
4
5
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Kategorie: starí áci
Start.
Pøíjmení
èíslo
94
93
98
99
95
90
91
100
89
97
3

ØEHÁ ÈEK
LÁBEK
SEMERÁK
BLAEK
HADINEC
KØEÈEK
ØEHÁÈEK
TÙMA
ZLATNÍK
BARK
HOKA

1990 - 1992

Jméno

Nar.

Oddíl

Karel
Adam
Adam
Jakub
Tomá
Jan
Jan
Vojtìch
Jiøí
Eduard
Jakub

1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1990
1991
1991
1992

SK Vrbatova
SK Vrbatova
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
SK Vrbatova
SK Vrbatova
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka

Kategorie: dorostenky
S t a r t . Pøíjmení
èíslo
52
58
55
56
57

SLÁDKOVÁ
FRÝBOVÁ
KREJÈOVÁ
PREISLEROVÁ
VILUINSKÁ

4
2
5
1
3

ØEHÁÈKOVÁ
LÁBKOVÁ
KØEÈKOVÁ
MIZEROVÁ
MUCHOVÁ

67
72
82
73
83
74
60
68
65
64
84

POSPÍIL
GURECKÝ
NAINEC
SEMERÁK
KUBÙ
KNAP
KUØÍK
ZAHRADNÍK
PELIKÁN
VILUINSKÝ
ROHR

Èas

1 kolo
00:00:34
00:00:34
00:00:35
00:00:36
00:00:36
00:00:36
00:00:38
00:00:32
00:00:43
00:00:43
00:00:45

2 kolo
00:00:33
00:00:34
00:00:34
00:00:36
00:00:35
00:00:38
00:00:39
00:00:46
00:00:44
00:00:44
00:00:44

Celkovì
00:01:07
00:01:08
00:01:09
00:01:11
00:01:11
00:01:14
00:01:17
00:01:18
00:01:26
00:01:27
00:01:28

Umístìní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1986 - 1989
Nar.

Oddíl

Èas

Èas

Èas

Veronika
Martina
Kateøina
Tereza
Kateøina

1989
1989
1988
1989
1989

LO Stará Paka
LO Stará Paka
Cykloski itník N P.
Nová Paka 2.Z
Nová Paka

1 kolo
00:00:31
00:00:33
00:00:34
00:00:36
00:00:37

2 kolo
00:00:32
00:00:33
00:00:34
00:00:37
00:00:37

Celkovì
00:01:04
00:01:07
00:01:08
00:01:14
00:01:14

Èas

Èas

Èas

1 kolo
00:00:40
00:00:49
00:00:48

2 kolo
00:00:41
00:00:39
00:00:48
vzdala
vzdala

Celkovì
00:01:21
00:01:28
00:01:37

Èas

Èas

Èas

1 kolo

2 kolo

Celko vì

00:00:34
00:00:35
00:00:35
00:00:35
00:00:35
00:00:35
00:00:36
00:00:35
00:00:37
00:00:37
00:00:37

00:00:34
00:00:35
00:00:35
00:00:35
00:00:36
00:00:36
00:00:35
00:00:36
00:00:37
00:00:37
00:00:37

00:01:09
00:01:10
00:01:10
00:01:10
00:01:11
00:01:11
00:01:11
00:01:11
00:01:13
00:01:14
00:01:14

Umístìní
1
2
3
4
5

1985 a starí
Jméno

Nar.

Oddíl

Zdena
Lucie
Jana
Lidmila
Renata

1966
1970
1967
1971
1966

SK Vrbatova
SK Vrbatova
SK Vrbatova
Nová Paka
SK Vrbatova

Kategorie: dorostenci
Start.
Pøíjmení
èíslo

chalupa
chalupa

Èas

Jméno

Kategorie: eny
S t a r t . Pøíjmení
èíslo

chalupa
chalupa

Èas

Jméno
Vladimír
Petr
Zdenìk
Filip
Vladislav
Jiøí
Michal
Jakub
Jan
Jakub
Vít

chal.
chal.
chal.
chal.

Umístìní
1
2
3

1986 - 1989
Nar.
1986
1986
1989
1989
1986
1986
1989
1986
1987
1988
1987

Oddíl
Stará Paka
Stará Paka
Nová Paka
Stará Paka
LO Stará Paka
Stará Paka
LO Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Nová Paka
Stará Paka

Umístìní
1
2
3
4
5- 6
5 -6
7- 8
7- 8
9
10
11
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Kategorie: mui
Start.
Pøíjmení
èíslo
19
34
48
33
40
16
42
22
49
43
47
30
41
35
46
26
18
39
38
31
21
29
17
23
27

KAZDA
DYTRYCH
DOUBEK
DYTRYCH
SEMERÁK
KAZDA
POSPÍIL
HORÁK
VLANÝ
STRAÒÁK
DEJMEK
ØEHÁèEK
POSPÍIL
DLABOLA
POSPÍIL
BØEZINA
FOFF
BARK
MIZERA
LÁBEK
ÈMUCHAL
JANDA
KUBÙ
JIØIÈKA
POSPÍIL

1985 a starí
Jméno

Nar.

Oddíl

Èas

Èas

Èas

Jan
Dobroslav
Libor
David
Petr
Zdenìk
Vladimír
Josef
Jiøí
Tomá
Martin
Karel
Milo
Jiøí
Radek
Jiøí
Martin
Eduard
Zdenìk
Jan
Miroslav
Petr
Tomá
Jaroslav
Michal

1959
1954
1969
1980
1964
1964
1951
1958
1973
1982
1971
1964
1958
1962
1974
1964
1973
1968
1967
1962
1961
1961
1965
1961
1968

Nová Paka
Nová Paka
LO Stará Paka
Nová Paka
Stará Paka
Nová Paka
LO Stará Paka
Nová Paka
LO Stará Paka
LO Stará Paka
Nová Paka
SK Vrbatova chal.
LO Stará Paka
Stará Paka
Jespo Nová Paka
SK Vrbatova chal.
Stará Paka
Stará Paka
Nová Paka
SK Vrbatova chal.
Nová Paka
SK Vrbatova chal.
LO Stará Paka
Stará Paka
SK Vrbatova chal.

1 kolo
00:00:31
00:00:31
00:00:32
00:00:32
00:00:32
00:00:32
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:34
00:00:35
00:00:34
00:00:34
00:00:34
00:00:35
00:00:35
00:00:35
00:00:36
00:00:36
00:00:38
00:00:39
00:00:37
00:00:38
00:00:38

2 kolo
00:00:31
00:00:32
00:00:31
00:00:32
00:00:32
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:33
00:00:34
00:00:33
00:00:35
00:00:35
00:00:34
00:00:34
00:00:35
00:00:35
00:00:34
00:00:35
00:00:33
00:00:34
00:00:37
00:00:38
00:00:38

Celkovì
00:01:01
00:01:03
00:01:04
00:01:04
00:01:04
00:01:05
00:01:05
00:01:06
00:01:06
00:01:06
00:01:08
00:01:08
00:01:08
00:01:09
00:01:09
00:01:09
00:01:09
00:01:09
00:01:10
00:01:11
00:01:12
00:01:13
00:01:14
00:01:16
00:01:17

Umístìní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PROHLÁENÍ ETICKÉHO FÓRA ÈESKÉ REPUBLIKY
K TRAGICKÉ UDÁLOSTI VE SVITAVÁCH
Etické fórum ÈR pokládá poslední tragické napadení pedagoga uènìm za vyústìní lhostejného pøístupu spoleènosti
k hodnotové orientaci a vývoji osobnosti mladého èlovìka. Základy takového pøístupu byly poloeny ji v minulých obdobích;
významnì se, bohuel, prohloubily v posledních letech jako výsledek nesprávného pochopení svobody. Spoleènost nesmí
rezignovat na pøedávání tradièních zásad mravnosti a etiky mladé generaci.
Vyzýváme nae spoluobèany, jejich organizace i ústavní èinitele, aby se zasadili o obnovení mravní výchovy ve kolách i
v rodinách. Etické fórum ÈR, obèanské sdruení, které usiluje o mravní a duchovní obrodu, ji nìkolik let systematicky kolí
uèitele, aby mohli fundovanì vést áky základních a støedních kol a netradièní záitkovou metodou v nich upevòovat
prosociální principy mezilidských vztahù. Takto pojatá etická výchova se u nás nepovinnì uèí zatím na malém poètu kol,
výsledky jsou vak velmi dobré. Posiluje dùstojnost mladého èlovìka, vede k laskavým mezilidským vztahùm, pìstuje
pozitivní vlastnosti èlovìka a uèí tolerantnímu a soucitnému chování k druhým. EF ádá veøejnost, aby podpoøila zámìr
uèinit z etické výchovy trvalou souèást výchovného procesu.
Ing. Stanislav Chýlek, tiskový mluvèí EF ÈR
Blií informace: www.etickeforumcr.cz
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tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz

tiskárna

STARÁ PAKA
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ofset do formátu B2
sítotisk do formátu B1
výsek do formátu B1
plnobarevná kopírka A3
oboustranná laminace A3, A2
tisk èárových kódù
termotransfer
samolepky na kotouèi
kartoná
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