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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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Dovolte mi, abych Vám vem popøál do nadcházejících
prázdnin a dovolených mnoho sluneèných dní,
ádné starosti a èas k naèerpání nových sil.
Vá starosta
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USNESENÍ
z 10. veøejného zasedání
zastupitelstva obce, konaného
24. 6. 2004
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
1/ kontrolu usnesení z 9. veøejného
zasedání ze dne 8. 4. 2004
2/ uzávìrku silnice II. tø. è. 284 od l. 7. do
31. 8. 2004 do Rokopova a objízdnou
trasu pøes Brdo a Krsmol
3/ informaci pí. místostarostky o placení
poplatku za odpady za rok 2004
4/ informaci pí. místostarostky o placení
a sepisování nájemních smluv na
hrobová místa

4g/ dodatek ke smlouvì o dílo mezi
firmou OBIS a obcí Stará Paka na
rozíøení vodovodu Brdo
4h/ smlouvu o spoluúèasti na tvorbì
rozvojového plánu Novopacka mezi
MÚ Nová Paka a obcí Stará Paka.
4ch/ dodatek ke smlouvì o dílo mezi
firmou NADOZ a obcí Stará Paka
(výstavba víceúèelového høitì vèetnì
umìlého povrchu)
5/ prodej pozemkù v k.ú. Rokopov  p.è.
823/6, 44/1, v k.ú. Ústí  p.è. 57/2,
49/3, 50/2, 32/2, 756, 757/1, 757/2,
v k.ú. Stará Paka  p.è. 467/16, 1032/
1, 52/2, v k.ú. Brdo  p.è. 670/6 díl C,
33 díl A
6/ cenu pozemku p.è. 588/5 v k.ú. Ústí 
4,60 Kè /1 m2

5/ informaci o zpracovaném seznamu
váleèných hrobù na k.ú. Staré Paky

7/ prodej rodinné hrobky è. 121 na
katolickém høbitovì ve Staré Pace

6/ svolání dalího veøejného zasedání
zastupitelstva obce na pøelomu
èervence-srpna 2004, konaného
v Krsmoli

8/ pøíleitostný prodej písku do 1 m3
9/ zruení vedení veøejného osvìtlení
v ulici Za Horama

7/ informaci p. Válka o patném stavu
turistické cesty od ulice Za Kanálem
smìrem k soe Panny Marie vedoucí
na Brdo

10/ placení pauálních slueb obcí Stará
Paka za pronájem elektromìrù
v objektech, které jsou ve vlastnictví
obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ program 10. veøejného zasedání
zastupitelstva obce

Usnesení schváleno 8 pøítomnými èleny
zastupitelstva obce

2/ ovìøovatele zápisu p. J. Dlabolu a
èleny návrhové komise pí. M.
Jiráskovou a pí. I. Hykyovou.

ÈTVRTLETÍ V OBCI

3/ zprávu o výsledku hospodaøení obce
Stará Paka za rok 2003 a zprávu o
závìreèném úètu obce Stará Paka za
rok 2003.
4a/ odstoupení od smlouvy mezi firmou
NADOZ a obcí Stará Paka (bøeh u
pláového volejbalu, oplocení
víceúèelového høitì, opìrná zeï)
4b/ uzavøení smlouvy mezi firmou
NADOZ a lázeòským mikroregionem
(bøeh u pláového volejbalu, opìrná
zeï)
4c/ smlouvu mezi Povodím Labe a obcí
Stará Paka o zøízení vìcného bøemene
a jeho úhradu (podchod Oleky pøi
plynofikaci Ústí)
4d/ smlouvu mezi firmou L. Paulù a obcí
Stará Paka (oprava a rozíøení
kanalizace v ulici Pod Horama)
4e/ smlouvu mezi Královéhradeckým
krajským úøadem a obcí Stará Paka o
poskytunutí dotace (zeï u høbitova 
60 000,- Kè)
4f/ uzavøení havarijní pojistky 
Kooperativa a obec Stará Paka na
osobní auto obecního úøadu

Druhé ètvrtletí roku 2004 odstartovalo
v jiných letech nebývalé investièní
aktivity. Bìhem dubna byla provedena
oprava pìti místních komunikací vèetnì
obrubníkù a opravy kanalizace v jedné
z nich. Náklad na tuto akci dosáhl èástky
1 945 000 Kè. Zároveò s touto opravou
byla zahájena výstavba vodovodu Brdo.
V souèasné
dobì
je
postavena

pøeèerpávací stanice, výtlaèný a
zásobovací øad. Mimo pùvodní plány
výstavby jsou budovány pøípojky
jednotlivým odbìratelùm a mimo
pùvodní projekt i tøi vìtve vodovodu tak,
aby monost pøipojení byla co nejvìtí.
Toto rozíøení celkového díla zvýí
náklady minimálnì o 500  700 tisíc Kè.
Po vyøeení drobných administrativních
problémù naplno zaèala plynofikace Ústí.
Toto dílo je nyní na konci ètvrtletí zhruba
v první polovinì plánovaného rozsahu.
Ètvrtou vìtí investièní akcí je
pokraèování výstavby sportovního areálu
Sokolák ve Staré Pace. Je
dobudovávána opìrná a treninková zeï
u víceúèelového høitì  jeho výstavba
bude plynule následovat  je dokonèeno
zpevnìní a odvodnìní okolo høitì na
pláovou odbíjenou. Zde èiní náklady asi
250 000 Kè. Spolu s pøestavbou klubovny,
jejím vybavením, elektroinstalací,
rozvodem plynu a vody byly vyèerpány
rozpoètované letoní náklady na areál
témìø ze dvou tøetin.
Kromì tìchto ètyø velkých investic byla
pracovní èetou obec. úøadu realizována
øada drobnìjích oprav a úprav, napø.
dopravní znaèení, instalace dvou
autobusových zastávek, orientaèní plány
obce, úklid ulic a veøejného prostranství,
údrba høbitovù apod. Zvlátní kapitolou
je údrba zelenì. Pøi letoních pøíhodných
podmínkách pro rùst trávy ji sekaèky
spotøebovaly okolo 120 l benzínu.
Vechny shora uvedené aktivity je tøeba
zajistit organizaènì a zejména finanènì.
To bylo a je úkolem vedení obce,
zastupitelstva, stavebního úøadu a aparátu
OÚ. Podaøilo se získat rùzné dotace
v celkové výi 1,5 mil.Kè.
Nemalým úkolem bylo zabezpeèit
bezproblémový prùbìh voleb do
Evropského parlamentu. V pìti volebních
okrscích bylo nutné obsadit 27 míst
zapisovatelek a èlenù volebních komisí.
Vìøím, e ani zaèínající tøetí ètvrtletí
nebude o mnoho chudí v rozsahu a
náplni èinnosti v obci.
Eduard Hradecký

OBECNÍ ÚØAD DÌKUJE TOUTO CESTOU FIRMÌ FITOS
STARÁ PAKA ZA TO, E OCHOTNÌ A ZDARMA JI DRUHÝ ROK
ZAJIUJE ROZMNOOVÁNÍ RÙZNÝCH MATERIÁLÙ
A DOKUMENTÙ
/NAPØ. PØEBALY CD Z HISTORIE KOL STARÉ PAKY, KTERÉ OBDRELI ÁCI DEVÁTÝCH
TØÍD PØI SLAVNOSTNÍM VYØAZENÍ ZE KOLY, ZVÌTOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ,

/

PRO POTØEBY OBCE A KNIHOVNY.
DÌKUJEME TAKÉ PANÍ BRYKNAROVÉ, KTERÁ NÌKTERÉ AKTIVITY
S TISKÁRNOU ZABEZPEÈOVALA.

v barvách Staré Paky sjídìjí závody po celé republice Zdenda Tomá, Jarda Pospíil,
Lenka Pospíilová, Tomá Kynych, Pepa Vích, Tomá Straòák, Libor Doubek a Marek
Balcárek. Na letoní sezónu se dokonce podaøilo sehnat dosti výrazné finanèní
pøíspìvky od firem DIGIMAT.CZ a Geodetická kanceláø Semily. Díky nim má tým nové
cyklistické dresy, pokryté náklady na startovné na závodech (a 600,-Kè na jednom
závodì za jednoho závodníka) a na dopravu, vèetnì velkokapacitní dodávky s pøívìsem.
Dalí podporu se podaøilo sehnat u Cyklo-Ski itník, který nám poskytuje výrazné
slevy na nákup cyklo potøeb a servis kol. V letoní sezónì se tým ji zúèastnil esti
cyklistických maratónù a jetì minimálnì 8 závodù nás èeká. Jedná se o nároèné
terénní trasy od 40km a do 135km, vedené vìtinou po lesních a polních cestách,
kopcích a údolích, kde si èasto kadý z nás sáhne a na dno. Tyto akce jsou
v souèasné dobì v ÈR velmi oblíbené, úèast na nich dosahuje napø. a 3500 závodníkù,
jako letos na závodì Author Král umavy. To je opravdu veliká konkurence, a proto
máme radost z naich výsledkù. Jarda Pospíil zajel skvìle 100km tra na Jizerské
padesátce a jeho 36. místo je perfektním výsledkem. Lenka Pospíilová tradiènì dojídí
v kategorii eny v první patnáctce. Nejlepím letoním výsledkem je pro ní 4. místo na
ÈS Ralsko MTB maratonu. K medaili chybìlo na trati 60km jen 9 minut Snad pøítì.
Ostatní borci z týmu tradiènì dojídí v první polovinì startovního pole. Dùleité je, e
se vichni neustále zlepují a hlavnì jim nechybí chu na sobì dále pracovat a
dosahovat lepích výsledkù. Dùkazem je napø. 6. místo v týmové soutìi na ji zmínìné
Jizerské 50, které nám v mountainbikovém maratónském svìtì získalo také potøebný
respekt a obèas je ji od naich soupeøù slyet povzdech, e dorazili i paèáci.
Uvidíte-li v okolí Paky tedy nìkolik nadencù, prohánìjících se v bílo-èerno-èervených
dresech na horských kolech, vìøte, e to jsme my. A jestli máte chu si nìkdy zajezdit,
klidnì se pøidejte. Kromì závodù toti také poøádáme turistické akce, jako je napø.
pøejezd Orlických hor. Více o nás naleznete i na internetu na stránkách www.sweb.cz/
biketeam.
Zdenìk Tomá

Podhoran 3-04 Reakce na
èlánek  Zbyteèná starost 
Na zmínìném prosincovém zasedání
zastupitelstva obce se udály události,
které ve zmínìném èlánku nebyly
uvedeny
a
pøitom
byly
bezprostøedním impulsem mého
pozdìjího postupu.
V diskusi obèanù jsem vznesl dotaz na
okolnosti
vzniku
odepisované
pohledávky ve výi 170 000 Kè.
Starosta obce argumentoval tehdejím
vstøícným pøístupem obce k podpoøe
podnikání. S tím jsem nesouhlasil a
uvedl jsem konkrétní postup obce
v mém pøípadì, který nemá obdobu
v celé Èeské republice, kde postupem
obce mi naopak vznikla koda a bylo
mi
znemonìno
podnikání
neumonìním uzavøení nájemní
smlouvy k vydraeným prostorám
v tzv.  malé privatizaci  minimálnì
ve výi odepisované pohledávky. Nato
mì starosta nevybíravì slovnì napadl
a veøejnì prohlásil, e lu a e jsem
drail pouze zásoby. Moje reakce
kontrovala jeho slovùm a prohlásil
jsem, e v tomto pøípadì le starosta a
svoje tvrzení prokáu. Nemíním u
déle strpìt roziøování pomluvy, e
jsem vydrail pouze zásoby a obec
postupovala správnì, i kdy mi bývalý
starosta naøídil okamité vystìhování
vydraených zásob a jako dùkaz mám
o tom sepsaný zápis i potvrzení o
pøedání klíèù na Obecní úøad.
V tehdejí dobì (èervnu 1991) jsem
situaci vyhodnotil tak, e pokud si toto
troufne starosta obce dosazený

pøedlistopadovým reimem, musím se
ptát, jaký bude vývoj politických
události. Kdy jsem zjistil, e i na jiné
vysoké funkce (napø. v sousedním
okrese) se vracejí pøedlistopadoví èelní
pøedstavitelé, nezbylo mi ne mít
trpìlivost a èekat na dalí vývoj
událostí. Po 13 letech strpìní pomluv a
soudních tahanic chci oèistit své jméno
a donutil konkrétné viníky, aby nesli
odpovìdnost za své jednání. Trestní
oznámení jsem pouze rozíøil na jiné
podezøelé nakládání s obecným
majetkem. Jetì fakta k neuzavøení
nájemní smlouvy. Právo uzavøít nájemní
smlouvu jsem mìl k organizaci
s právem hospodaøení, která k datu
draby byla totoná s vlastníkem zásob.
V dobì pøedání zásob se pøedávající
organizace vymlouvala, e u nemá
právo hospodaøení, které zaniklo dnem
draby a odkazovala mì na dohodu
s vlastníkem. Úèastník draby byl i stát
a jeho pøedstavitel v obci mìl právo,
podle tehdejího zákona o nájmu
nebytových prostor, pøikázat vlastníku
objektu uzavøení nájemní smlouvy. Na
podzim tého roku, kdy vlastník
objektu pøiel se svojí sestrou se
vyrovnat za ponechaná plynová topidla
ve vydraené provozovnì, jsem se jej
dotázal, co bylo pøekákou na jeho
stranì, e odmítal uzavøít nájemní
smlouvu a pøitom objekt je
nevyuívaný. Jeho odpovìï je více nì
výmluvná o podílu pøedávajících
pøedstavitelù. Sdìlil mi toti, e vùbec
nebyl proti, ale byl jimi navádìn, a se
mnou ádnou smlouvu neuzavírá, a
vyjadøovali se o mojí osobì v nejhorím

STAROPACKÝ
HORSKÝ KROS
V sobotu 24. dubna 2004 se za chladného
a vìtrného poèasí v zimním lyaøském
støedisku na Staropackých horách
uskuteènil XXVII. roèník pøespolního
bìhu STAROPACKÝ HORSKÝ KROS
2004.
Závod byl zaøazen do seriálu Pohár bìce
Èeského ráje. Jeho poøadatelem je ji
tradiènì oddíl lyování TJ SOKOL Stará
Paka. V sedmnácti vìkových kategoriích
se závodu zúèastnilo celkem 198
závodníkù. Jako nejmladí závodil Radim
Cimbál (r. 2OO2) ze Staré Paky, nejstarím
závodníkem byl Jaroslav Trakal (r.1933)
z TJ KRB Koberovy. Absolutním vítìzem
hlavního závodu na 3 8OO metrù se znovu
stal Duan ERBS, AC Pardubice.
Domácím závodníkùm se letos moc
nedaøilo. Èest poøádajícího oddílu
zachránil pouze Jarka NYPL, který ve své
kategorii veteránù nad 6O let obsadil
pìkné druhé místo a jako jediný ze
staropackých lyaøù se mohl postavit na
bednu. První tøi nejlepí závodníci
v kadé kategorii obdreli diplomy a
vìcné ceny, za které poøadatelé dìkují
naim sponzorùm: OÚ Stará Paka, L.
Frýba Stará Paka, Výroba pleteného zboí
Vl. Pospíil Valdov, Zahradnictví L.
Doubek Stará Paka, Tenax Nová Paka,
Signa pumpy Rokopov, Øeznictví V.
Karel Stará Paka, Cyklo-ski itník Nová
Paka, Silitìs Nová Paka, SOU a uèilitì
Nová Paka, Tiskárna Fitos Stará Paka,
Velkoobchod textilem L. Kynèl Nová
Paka, Hospùdka Na Lajnì Stará Paka,
Zelenina p. Fixová Stará Paka, Restaurace
Staropacká sokolovna, ÈSOB Nová Paka,
Vesko Jièín, Norma Stará Paka, Orion Stará
Paka, Osnado Stará Paka,Vekra Stará Paka,
M. Pánek Stará Paka.

svìtle. Navíc dodal, e neuvádìli
pravdu, kdy mi tvrdili, e pøedchozí
organizace u nemá platnou nájemní
smlouvu, ale e jí trvala do konce roku,
a proto sám nemohl vyvíjet v tomto
aktivitu. Pro mì dùsledek neuzavøení
nájemní smlouvy mìl, kromì ulého
zisku, jetì daleko závanìjí dùsledky
a to, e jsem z tohoto dùvodu byl
odmítnut v bance pøi ádosti o
poskytnutí provozního úvìru na
splacení zásob. Následovaly soudní
tahanice od pøedávající organizace a na
mùj nárok mì soud odkázal do
samostatného øízení, které jetì ani
nebylo zahájené. Pøitom pohledávku za
zásoby u staèili zaèít soudnì vymáhat.
Pokud máte obdobnou zkuenost a
budete souhlasit se zveøejnìním, rád
budu nápomocen.
Ing. Ján Onderèanín
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

SPORT
O POHÁR STAROSTY
OBCE STARÉ PAKY
Fotbalové høitì ve Staré Pace patøilo
v sobotu 26. 6. 2004 ji 3. roèníku
ákovského turnaje v kopané O pohár
starosty obce Staré Paky, jen byl
finanènì zatítìn místním obecním
úøadem.
Do turnaje se pøihlásilo celkem 6
drustev z rekordních ètyø spolu
sousedících okresù.
Tato drustva byla rozlosována do dvou
skupin, hrajících systémem kadý
s kadým.
Do skupiny A byla vylosována tato
drustva: TJ Sokol Stará Paka, 1. FK Nová
Paka a Sokol Nová Ves nad Popelkou.
Skupina B mìla takovéto obsazení:
RMSK Cidlina B, Sokol Dolní Branná
a SK Sobotka.
Po zápasech ve skupinách následovaly
boje o umístìní, kde se setkala drustva
spolu tak, jak se umístila ve skupinách.
V utkání o 5. a 6. místo se utkalo drustvo
ákù TJ Sokola Stará Paka s týmem SK
Sobotka.
Nai áci tento souboj prohráli 1:3 a
skonèili celkovì na 6. místì. Dalím
v poøadí bylo utkání o 3. a 4. místo. V
tomto duelu se utkaly ákovské týmy
Sokola Nové Vsi nad Popelkou a Sokola
Dolní Branné, v nìm urostlí hráèi Dolní
Branné vyhráli a po pokutových kopech,

kdy normální hrací doba skonèila
výsledkem 2:2 a obsadili v turnaji 3.
místo.
Zlatým høebem sobotního odpoledne
bylo finálové utkání, v nìm se støetla
drustva 1. FK Nová Paka a RMSK Cidlina
B, úèastníci vyích krajských soutìí.
Vichni pøítomní diváci a fanouci obou
drustev vidìli pøekrásný finálový zápas,
bohatý na brankové pøíleitosti, ve
kterém zvítìzili hráèi RMSK Cidliny B
výsledkem 3:1.
Vem zúèastnìným drustvùm byly
pøedány hodnotné ceny z rukou starosty
Staré Paky Eduarda Hradeckého a
pøizvaných hostù, pøedsedy TJ Sokola
Staré Paky Milana Pospíila, pøedsedy
Královéhradeckého
krajského
fotbalového svazu Vladimíra Blaeje a
pøedsedy oddílu kopané TJ Sokol Stará
Paka Josefa Dlaboly starího.
Vìøíme, e se vem zúèastnìným ve Staré
Pace líbilo a navtíví nás i v následujících
roènících turnaje.
Velké podìkování patøí vem èlenùm
oddílu, kteøí se podíleli svou prací na
uspoøádání tohoto turnaje a zejména pak
také panu starostovi Hradeckému a
zamìstnancùm obecního úøadu za
pøíkladné zútulnìní okolí naeho
fotbalového areálu.
Dalí akcí poøádanou oddílem kopané
TJ Sokol Stará Paka byl ji 17. roèník
turnaje v malé kopané Memoriál Arnota
tìpánka, který se konal 3. èervence

DIGIMAT.CZ Bike Team Stará Paka

2004. Do turnaje se pøihlásilo pouze 8
mustev. Poèet mustev je vzhledem
k velkému mnoství akcí poøádaných
v regionu (napø. ME v autokrose v Nové
Pace) a v posledních letech i nepøízni
poèasí v dosavadní historii turnaje
nejnií. Pøesto vechno byla úroveò
turnaje ve srovnání s pøedchozími roèníky
minimálnì stejnì vysoká, moná i vyí.
Memoriál vyhrálo ji potøetí za
posledních 5 let mustvo Rokopacký
parní válec a obdrelo, stejnì jako
vechna ostatní mustva, hodnotné ceny
vèetnì poháru pro vítìze.
Následující program sobotního
odpoledne zajistilo od 17 hodin sehrané
exhibièní utkání Staropacké staré gardy
proti Klubu internacionálù Èeské
Republiky. Divákùm se hra a klièky
osobností, jako je Frantiek Veselý, Tibor
Mièinec, Ivan Èabala nebo Oldøich
Vrabec, musely líbit.
I kdy jedenáctka Staropacké gardy
nakonec podlehla svému soupeøi po
nádherném zápase plném krásných
branek 6:13, nai hráèi dokázali, e
kopanou hrát umìjí a tato hra s kulatým
nesmyslem jim pøirostla k srdci.
Oddíl kopané TJ Sokol Stará Paka
dìkuje vem sponzorùm, díky jejich
podpoøe jsme tento zápas mohli uspoøádat.
Dìkujeme také vem fanoukùm, kteøí se
svou pøítomností postarali o bájeènou
atmosféru, je je nezbytnou souèástí
tìchto exhibièních utkání.

Ve zaèalo zaèátkem roku 2001, kdy jsem
se zotavoval po tøetí operaci kolena a
bylo mi jasné, e si u asi do fotbalového
míèe nekopnu. Mùj bratranec Pepa Vích,
také bývalý fotbalista, si právì koupil
nové horské kolo. A zaèal mì lákat, abych
doporuèenou rehabilitaci strávil také na
kole. Slovo dalo slovo a zaèali jsme jezdit.
Jarda Pospíil mìl stejný zdravotní
problém jako já a pøidal se také. Kolo
chytlo i jeho sestru Lenku. Vznikl nápad
na malý cyklistický tým, který by se mohl
obèas zúèastnit i nìjakých závodù. Ten se
zalíbil naim kamarádùm z Hoøic a u
s námi jezdil i Kuba Kapar a jeho
pøítelkynì a pozdìji manelka Nika. A u
to jelo
Z dob
vpravdì
amatérských
a
zaèáteènických jsme se postupnì dále
rozvíjeli a do souèasnosti, kdy se tým
rozdìlil na 2 èásti. Èást turistickou (Petra
Víchová, Kuba Kapar, Nika Kaparová),
aneb lidièky, kteøí v pohodì brázdí
pøírodou na svých horáèích èi
krosech, a závodní tým, tzn. lidi, kteøí
mají ambice se s ostatními poprat na
soutìních akcích. V souèasné dobì tedy

Volby do EP 2004 - okrsek è.5 - Brdo-Krsmol
Poèet volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet odevzdaných

136
40
40

=
=

29,4%
29,4%

Poèet platných hlasù jednotlivým stranám:
str. è.
1 SNK
4 ÈSSD
6 ODS
9 Strana zelených
20 KDU-ÈSL
24 KSÈM
31 RMS
32 Nezávislí

poèet hlasù
2
4
6
1
9
9
1
8

%
5,00
10,00
15,00
2,50
22,50
22,50
2,50
20,0

Volby do EP 2004 - okrsek è. 4 - Ústí
Poèet volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet odevzdaných

hlasù
2
6
2
5
1
1
7
3

%
7,40
22,22
7,40
18,51
3,70
3,70
25,92
11,11

Volby do EP 2004-okrsek è.3 Rokopov-Karlov
Poèet volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet odevzdaných

186
60 =
60 =

32,25%
32,25%

Poèet platných hlasù jednotlivým stranám:
str. è.
poèet hlasù
1 SNK
10
6 ODS
18
9 Strana zelených
5
16 Dìlnická strana
1
20 KDU-ÈSL
9
24 KSÈM
13
25 Strana venkova
1
32 Nezávislí
3

%
16,60
30,00
8,33
1,66
15,00
21,66
1,66
5,00

Volby do EP 2004 - okrsek è.1 Stará Paka

Poèet volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet odevzdaných

653
197 =
194 =

30,16 %
29,70 %

Poèet platných hlasù jednotlivým stranám:
str. è.
1 SNK
4 ÈSSD

poèet hlasù
11
19

ODS
Strana pro otevø. spol.
Strana zelených
Konzervativní strana
Strana obèanù rep. Èeské
Masarykova dem. strana
Dìlnická strana
KDU-ÈSL
Strana zdravého rozumu
KSÈM
Strana venkova
NEI
Nezávislí

55
1
5
1
3
3
1
30
3
31
3
4
24

28,35
0,51
2,57
0,51
1,54
1,54
0,51
15,46
1,54
15,97
1,54
2,06
12,37

Volby do EP 2004 - okrsek è. 2 Stará Paka
Poèet volièù
Poèet vydaných obálek
Poèet odevzdaných

519
170 =
164 =

32,75%
31,59%

Poèet platných hlasù jednotlivým stranám:

144
27
27

Poèet platných hlasù jednotlivým stranám:
str. è.
poèet
1 SNK
6 ODS
9 Strana zelených
20 KDU-ÈSL
21 Pravý blok
23 Unie lib. demokratù
24 KSÈM
32 Nezávislí

6
7
9
11
13
14
16
20
22
24
25
28
32

%
5,60
9,70

str. è.
1 SNK
3 Helax
4 ÈSSD
5 Národní koalice
6 ODS
9 Strana zelených
16 Dìlnická strana
20 KDU-ÈSL
21 Pravý blok
23 Unie lib. demokratù
24 KSÈM
25 Strana venkova
28 NEI
32 Nezávislí

poèet hlasù
27
1
9
1
54
8
2
14
2
1
31
2
1
11

%
16,46
0,60
5,48
0,60
32,92
4,87
1,21
8,53
1,21
0,60
18,90
1,21
0,60
6,70

ÈTVRTLETÍ
V ROKOPOVÌ
Ani toto ètvrtletí nebylo chudé na spoleèenské akce a rùzné
události v Rokopovì.
Duben  3. 4. uspoøádal SDH Rokopov zájezd do Planetária
do Hradce Králové. Úèast byla velká. Cesta probíhala dobøe
do chvíle, kdy se na kruhovém objezdu pøehøál motor a ze
zadní èásti autobusu se zaèalo kouøit. Pomalou jízdou
autobus dorazil a k Planetáriu. Bohuel v té chvíli bylo
na obloze zataeno, a tak li vichni do promítací místnosti,
kde shlédli film o planetách a souhvìzdích. Mezitím se
poèasí umoudøilo a úèastníci mohli spatøit Venui, Mars,
Saturn a Jupiter.
9. - 10. 4. - TJ Sokol Rokopov oddíl stolního tenisu poøádal
Velikonoèní turnaj.
V pátek 9.4. bojovaly u zeleného stolu dìti. Celkem se jich
zúèastnilo 10. V sobotu 10. 4. turnaj pokraèoval za úèasti
12 dospìlákù.
11. 4. - SDH Rokopov uspoøádal Pomlázkovou zábavu.
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I pøesto, e se konala pøed Velikonoèním pondìlkem, pøilo se
pobavit docela hodnì lidí. Nálada byla perfektní. Bìhem
veèera se tanèilo, ti co mìli hlad a byli unaveni, si mohli
pochutnat na vynikajícím Velikonoèním guláku s knedlíky.
Probìhla soutì o nejkrásnìjí pomlázku, draily se pomlázky
a o pùlnoci vichni chlapi, co mìli s sebou pomlázku
vyupali pøítomné dívky a paní. Pøi tak výborné zábavì
není divu, e se celá akce protáhla a do ranních hodin.
17. 4.  SDH Rokopov provedl sbìr starého eleza a jarní
úklid obce.
19. 4.  TJ Sokol poøádal výroèní schùzi. Kromì bilancování
èinnosti byl zvolen výbor.
Èlenové výboru:
starosta
- Sucharda Jiøí
místostar.
- Podzimek Jan
hospodáøka - Hradecká Zdena
jednatel
- Metelka Jaroslav
èlen. výboru - Èervený Pavel
- Krejèí Pavel
- Jaklová Eva
- Sedláèek Leo
Reviz. komise:
- pøedseda Tome Jaromír
- Mach Ladislav
- Suchardová Hana
23. - 24. 4. Na tyto dny byly pøistaveny velkoobjemové
kontejnery na odpad.
25. 4. - probìhla hasièská schùze, na které se jednalo o
organizaci dìtského dopoledne a hasièské soutìi pøipravené
na kvìten.
Slet èarodìjnic - tradiènì 30.4. se konal i v naí vesnièce.
Jsou lidé, kteøí si malé ohýnky zapalují doma, ale jsou i tací,
kteøí se rádi pobaví s ostatními. I letos se pøipravila veliká
kupa rotí u chaty. Pro pøízeò poèasí se selo hodnì dospìlých
i dìtí. Po setmìní se rotí zapálilo a ti, co mìli chu na opeèení
vuøta, li opékat na ohýnek.
K v ì t e n - 1. 5. - Od letoního roku si budeme v tento den
pøipomínat vstup ÈR do Evropské unie. Na kulturním domì
byly vyvìeny vlajky Èeské republiky a Evropské unie.

8. 5. - Letos se konal ji 18. roèník memoriálu gen. por.
Frantika Sedláèka. Závody byly velice chudé na úèast.
Jetì v devìt hodin ráno nebylo jisté, zda se letoní roèník
uskuteèní. Dostavilo se asi 13 závodníkù.
Od 20.  21. kvìtna probíhala pøíprava na høiti na sobotní
den. V pátek odpoledne moc nikdo nevìøil, e se sobota, co
se týèe poèasí, vydaøí. Poèasí se umoudøilo a probìhl krásný
den. V 9 hod. se pøedstavili kynologové ze Staré Paky a
pøedvedli ukázky z výcviku psù. Následovalo dìtské
dopoledne, které se moc povedlo. Dìti si mohly sladkosti
vyskákat v pytli, èi získat házením kroukù na tyèe a míèkù
do velké akovy pusy. Vìtí dìti plhaly na májku, kde si
utrhly lísteèek s cenou, jiné zkusily vyhrát krásné ceny na
kole tìstí.
K vyzkouení byla pøipravena stará støíkaèka a malí hasièi
støíkali na plechovku postavenou na kùle. Odvánìjí si
zastøíleli ze vzduchovek na terèe. K dobré náladì, která zde
vládla, hrála pøíjemná hudba, podávala se toèená limonáda a
vyuzená klobása. Kdy u byly vechny sladkosti a ceny
vyhrány, pøijeli profesionální hasièi z HZS Nová Paka.
Pøedvedli vyproování obìti z vozu pøi havárii. Po polední
pauze byl vyhláen nástup drustev a okrsková soutì muù
a en v poárním sportu byla zahájena. O výhru bojovaly
tafety, jednotlivci a soutìilo se v poárním útoku.
Vysílení, vyhládlí a ízniví se mohli posilnit skvìlým
gulákem a zapít ho tøeba pivem. Po vyhláení výsledkù a
pøedání cen probìhl krásný veèer a pøíjemné posezení u
táboráku.
Výsledky:
Drustva -

eny

1. Rokopov
Jednotlivci - 1. pí. Doèekalová
2. Stará Paka
mui 1. Stará Paka
Jednotlivci - 1. p. Dytrych R.
2. Ústí
3. Brdo
4. Rokopov I.
5. Rokopov II.
Zuzánková Andrea

VÝZVA PRO PANA STAROSTU,
ANEB ÈERNOÈERNÁ TMA PØICHÁZÍ S PÙLNOCÍ
To, o èem chci právì psát, se netýká vech obyvatel Staré Paky,
ale pøedevím mladých lidí jako jsem já. A o co e mi vlastnì
jde? O veøejné osvìtlení, které se rozsvìcí s nastávajícím
veèerem, zhasíná o pùlnoci a znovu zapíná ve 4 hodiny ráno.
Ale co ta doba, kdy je Stará Paka v naprosté tmì?
Malý pøíklad na ukázku: Je páteèní noc (po pùlnoci) a já jdouce
dolù lejharovou ulicí, vzpomínám na právì proitý veèer, kdy
jsem si popovídala s pøáteli, poslechla si fajn hudbu nebo zhlédla
koncert v novopackém rokáèi. Ale to u vcházím na hlavní
silnici a zároveò vstupuji do naprosté tmy. Teï mì toti èeká asi
40-ti minutový bobøík odvahy cestou domù. Od Splavu
k Velvetì jsem odkázána na cestu po silnici, jeliko na
chodníku bych riskovala vyvrknutý kotník èi snad i pád do
pøíkopu. Navíc za sebou asi v dálce 20m slyím kroky. Kdo to
jen mùe být? Protoe nevidím ani na 2m dopøedu, tak jen
doufám, e nìkdo normální. A navíc to auto s dálkovými
svìtly øítící se proti mnì Aha, teï rychle kolem kostela a
høbitova, jetì, e nevìøím na duchy
Kdy u se blíím
k Hospùdce Na lajnì, slyím køik a hrubé nadávky. Hlavnì a je
to na druhé stranì chodníku, øíkám si v duchu. Bohuel není a
já si musím vyslechnout pár oplzlých øeèí od místních opilcù.

Bydlím v ulici Letná, tudí bych si mohla øíct, e mám vyhráno
 u jen ten kopec. Ale opak je pravdou, ta pravá zábava
teprve zaèíná, a to v podobì cesty obklopené z jedné strany
mohutnými korunami stromù a ze strany druhé tmavou roklí.
Kdy mám za sebou i tento úsek, koneènì otvírám branku do
zahrady. Jetì najít ten správný klíè a strefit se do zámku
Tak! Tuto vskutku záivnou cestu domù plnou nemilých a
neèekaných pøekvapení bych pøála jen málokomu. Ale spoleènì
se mnou ji pátek co pátek a sobotu co sobotu proívá spousta
dalích mladých lidí ze Staré Paky, Rokopova, nebo dokonce
Ústí. Ti svùj veèer tráví napø. v Nové Pace a nemají vdy to
tìstí, e potkají støízlivého známého s autem a stejným smìrem
cesty domù.
A co s tím? Chápu, e elektøina je drahá , ale kdy vidím, jak
èasto se tu svítí pøes den Je asi zbyteèné svítit po celou noc
kadý den, ale v pátek, v sobotu, o prázdninách a ve svátky by
to ádná velká finanèní ztráta urèitì nebyla. A asi ani netuíte,
jak byste celonoèním osvìtlením pomohli nejen mnì, ale i
mnohým dalím.
Adéla Antoová

pomoci postieným a nikoho, kdo by nám s nimi pomohl zdarma,
nemáme. Navíc se sami neobejdeme bez asistence a musíme
prosit okolí o pomoc s tiskem, obálkami, foto, cestami na potu,
atd. Navíc nám volá nìkolik postiených za den o rady, protoe
se dozvìdìli, e máme dobrovolníky, e je potøebují taky, a jak
tedy sehnat asistenci.
Máme toho jetì spoustu na srdci, dìkujeme za pochopení a
tìíme se na spolupráci.

Jak mùete pomoci a pøispìt obèanskému
sdruení ivot bez bariér
Nae sdruení ivot bez bariér je zaloeno na zásadì, e vechny
dary od firem a jednotlivcù budou pouity pøímo na pomoc pro
postiené (na nákup rehabilitaèních pomùcek, fyzickou a
duevní rehabilitaci, na vybudování bezbariérových vstupù u
obydlí postiených, sport a asistenèní slubu). Na reii a provoz
pouijeme pouze vlastní prostøedky a pøípadné granty ze
státního rozpoètu èi nadací. I malá èástka pomocí trvalého
platebního pøíkazu je velikou pomocí pro odstranìní bariér a
sníení handicapu postiených.
Chcete-li nám pøispìt, rádi bychom to Vám co nejvíce usnadnili.
Dovolujeme si Vás tudí informovat nejen o moných zpùsobech
zaslání Vaeho pøíspìvku, ale i o daòových souvislostech. Za
Vai podporu dìkujeme.
1. PROHLÁENÍM MZDOVÉ ÚÈTÁRNÌ:
Já.................................................prosím o trvalý pøevod 20,- nebo
více ..............Kè mìsíènì ze mzdy na è.ú.: 788511550297 /0100
KB Nová Paka ve prospìch obèanského sdruení ivot bez bariér.
V.............................................dne..................................podpis...............................
(Nebo trvalým platebním pøíkazem na 20,- nebo více .......Kè
mìsíènì na è.ú.: 788511550297 /0100 KB Nová Paka, který
mùete vyplnit ve své bance)
2. BANKOVNÍM PØEVODEM:
Chcete-li pøíspìvek zaslat pøímo bankovním pøevodem, budete
potøebovat tyto údaje:
èíslo konta obèanského sdruení ivot bez bariér:
788511550297 /0100
konstantní symbol (pouze pro platbu pøevodem): 558
variabilní symbol: mùete uvádìt Vae rodné èíslo nebo IÈO
Název úètu: ivot bez bariér 788511550297/0100 Komerèní
banka Nová Paka
- Máte-li úèet u banky, která umoòuje e-banking, mùete nám
poslat peníze pøímo pøes internet.
- Bankovní pøevod mùete uskuteènit i pomocí GSM, máte-li
nastaven svùj mobilní telefon.
3. PLATBA PØÍMO V POBOÈCE VAÍ BANKY:
Peníze v hotovosti mùete sloit pøímo v poboèce Vaí banky
na èíslo úètu 788511550297 /0100 obèanského sdruení ivot
bez bariér
4. SLOENKOU:
Údaje pro správnì vyplnìnou sloenku:
Adresa majitele úètu:
ivot bez bariér
Lomená 533
50901 Nová Paka,
È. úètu: 788511550297 /0100
variabilní symbol:Vae rodné è. nebo IÈO
specifický symbol: nevyplòovat
konstantní symbol: 0379
ve prospìch úètu: 788511550297
Kód banky: 0100

5. JAK UPLATNIT DAR JAKO NEZDANITELNOU
ÈÁSTKU:
a) fyzické osoby
Dar je nezdanitelnou èástkou pokud úhrnná hodnota darù
pøesáhne 2% ze základu danì nebo èiní alespoò 1000 Kè. V
úhrnu lze odeèíst nejvýe 10% ze základu danì z pøíjmù.
b) právnické osoby
Hodnota jednoho daru musí èinit alespoò 2000 Kè nebo v úhrnu
nejvýe 2% ze základu danì z pøíjmù. Máte-li zájem o zaslání
potvrzení o daru, polete nám prosím Vai ádost potou na
BB Lomená 533, 50901 Nová Paka, èi na E-mail:
zivotbezbarier@seznam.cz s uvedením vech potøebných údajù
(jméno, adresa, èástka, datum platby, firemní údaje - IÈO, DIÈ)
Pokud chcete podrobnìjí informaci, naleznete ji v Zákonì o
dani z pøíjmù è. 586/1992 Sb.
Josef Fuèík - zmocnìnec
Obèanské sdruení ivot bez bariér
IÈO: 266 52 561, Dne: 10. 2. 2004 u Ministerstvo vnitra ÈR,
È.J.vs/1-1/56154/04-R
Adresa: Lomená 533, 50901 Nová Paka,
Tel.: +420 603 828 353, +420 493 724 159
E-mail.: zivotbezbarier@seznam.cz
http://sweb.cz/zivotbezbarier
è. ú.: 788511550297 /0100 KB Nová Paka
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Vzdìlávání a zamìstnání:
- rekvalifikace na zamìstnání vhodná pro sedící (PC kursy,
Telemarketing, Implementace komunikaèních technologií, Ergo,
atd.)
- vybavení a øeení domácích pracovi
- pøednáky a konference (o bezbariérovosti a architektonickém
øeení, poslední výsledky výzkumu v léèbì a terapii, HigEnd
technologií na vyrovnání hendikepu, atd.)
- pomoc pøi získání zamìstnání v chránìné dílnì
Sport:
- poøádání tréninkù a závodù v Boccii a individuálních sportech
postiených,hledání nových talentù, pomoc s poøízením
sportovního vybavení, zaèlenìní do profesionálních klubù a
po reprezentaci Èeské Republiky
- doprava a servis pro postiené pøi republikových a jiných
závodech
Ostatní:
- bezbariérová doprava vè. asistence (mikrobus s úpravou na
transport vozíèkáøù)
- zapojení postiených do programù na vyhledávání a odstranìní
bariér (vyhledání, oznaèení, medializace, návrh øeení, soudní
proces, odstranìní bariéry)
- medializace problémù postiených, zapojování veøejnosti do
této oblasti, systematickou èinností zvyovat morální kodex
naí spoleènosti (poslanecká lobby, prosazování zákonù)

Obèanské sdruení ivot bez bariér Nová Paka pro
vzdìlávání, sport a odstranìní bariér postiených zahájilo
prodej, servis, pùjèování a charitu zdravotních pomùcek.
Dodáváme výrobky od:
ÚAMK INDUSTRY Mìlník - Nejvìtí èeský výrobce
rehabilitaèních pomùcek,
navazuje na tradici znaèky spoleènosti LIBERTA, vyrábí
pomùcky pro imobilní obèany:
mechanické vozíky pro invalidy, rehabilitaèní koèárky,
rehabilitaèní chodítka, toaletní vozíky, toaletní idle,
protiskluzová madla, sedaèky do sprchy bez opìradla a s
opìradlem, elektrický invalidní vozík bez pøevodù s motory v
kolech (novinka s pouitím kosmického výzkumu)
http://www.uamkindustry.cz
koPek s.r.o. - vertikalizaèní vozíky Vassilli, lùka, antidekubitní
pomùcky, bezbariérové. pøístupy, úpravy automobilù, atd viz:
www.kopek.cz
REPO-RECK s.r.o. - motorem pohánìné pohybové pøístroje
MOTOmed
Pohybový léèebný pøístroj MOTOmed viva získal ocenìní
Zlatý Rehaprotex na 9. Mezinárodní výstavì v Brnì 2000 a
Èestné uznání za Nejlepí výrobek na výstavì Handicap
1999 Praha.
http://www.inext.cz/repo-reck/
Pøijímáme a distribuujeme pouité pomùcky (mechanické a
elektrické vozíky, koèárky, schodolezy, rampy, skútry,
polohovací lùka a køesla, zvedáky, vertikalizaèní stroje,
chodítka, berle, nábytek, koupací podloky a dalí dle aktuální
nabídky), dary a ostatní formy pomoci postieným a
potøebným.
Potøebujete-li kompenzaèní pomùcku, tøeba jen na krátký
èas, kontaktujte nás a my Vám zajistíme novou, èi darujeme
nebo pùjèíme pouitou dle Vaich potøeb.
Na výrobky zajiujeme záruèní i pozáruèní komplexní servis.

VÝSLEDKY AKTIVIT OBÈANSKÉHO
SDRUENÍ IVOT BEZ BARIER
Èinnost sdruení ivot bez bariér se prudce rozíøila, ozývají se
nám klienti a z Ostravy a Slovenska.
Kadý èlen pøichází s nìjakým nápadem a ji jsou v realizaci:
1-oslovení starosty Nové Paky -výsledkem 50 000Kè (v dalích
letech více) na odstranìní prvních bariér (chodník a parkování
pro postiené za tìlocviènou 1. Z a parkování místo skruí
s kvìtinovou výzdobou v dolní èásti námìstí).
2-vybudován pøístup pro vozíèkáøe do velkého sálu naeho
divadla a ve výstavbì i nový bezbariérový vstup do Mìstského
úøadu a 2 restaurace
3-získány mechanické vozíky na pùjèování od nadace Vize97
4-získány elektrické tøíkolky pro nae babièky po operaci páteøe
od Domova sv. Karla Boromejského
5-v jednání mezinárodní úèast na dalí BocciaCup Paka
6-zahájeno jednání s krajským úøadem ohlednì
bezbariérového výtahu do Domova mládee, abychom získali
ubytování pro 100 vozíèkáøù a mohli tak poøádat velké závody
pro postiené i z jiných zemí.
7-zahájen projekt Paky bez bariér - ve spolupráci s úøadem a
sportovci (pro dotace z EU), jednáno o stavbì sportovitì,
odbahnìní rybníku Bahòák, plá se sjezdem do vody pro
vozíèkáøe, bezbariérové chatky, kemp, cyklistická stezka na
Kumburk, atd.
8-výroba átkù v chránìné dílnì, nae vzorky átkù sklidily
úspìch a ji trvale malujeme ruènì hedvábné átky pro stánek v
Praze-Zlatou ulièku
9-intenzivnì jednáme o dalí práci pro chránìnou dílnu a
sehnali jsme koneènì peníze na plech na støechu (od podzimu
nám do ní teèe, máme jen krytinu z papírové lepenky)
10-zamìstnáno 40 postiených v chránìné dílnì na základì
naeho podnìtu a spolupráce u Filipa s.r.o.
11-5. BOCCIACUP PAKA vyhláen za nejlépe uspoøádaný
závod pro postiené v ÈR
12-spolupráce na tvorbì krajského komunitního plánu - plán
je nyní ji hotov a jde do rady
13-chystáme pøed vládní budovou upozornit svìt na situaci
postiených v ÈR velmi dramatickou akcí
14-hledáme øeení kritické sociální situace, sociální systém
se u nás zcela zhroutil, mìsto nemá na pokrytí ádosti
postiených ani Kè (pro postiené v rozpoètu na rok smìná
èástka!). Máme klienty, kteøí pùl roku neopustili místnost. Kvùli
nemonosti rehabilitace v místì bydlitì pøicházejí k váným
zdravotním újmám.
Nadace Bariéra zruila pøíspìvky na asistenci a náhradní civilní
sluba skonèila. Na 20 postiených, kteøí se sami ani nenajedí
nemáme ani jednoho asistenta! Navíc ijí v kopcovitém terénu,
nìkde se o nì stará babièka nebo druka, která je sama nedokáe
uzvednout a pøesunout na vozík. Nemùeme si dovolit zamìstnat
velmi potøebnou sociální pracovnici.
Píeme projekty k øeení nejpalèivìjích úkolù:
1-asistence
2-domácí rehabilitace Vojtovou metodou
3-doplatky na vertikalizaèní stoly a Motomedy na rehabilitaci
konèetin
4-duevní rehabilitace - absolutnì opomíjená a nejdùleitìjí
po tìkém úraze a pøi nehybnosti
5-sport
6-doprava vozíèkáøù
7-úvìry pro postiené (neexistuje monost získat bezúroènou
pùjèku na pøekonání kritických situací)
Souèasný stav: desítky zbyteènì vyplnìných a bez vysvìtlení
zamítnutých grantù nás zcela zamìstnaly na úkor naí konkrétní

KOLA
Zájezd do Nìmecka

V minulém kolním roce navázala nae základní kola kontakt
se zástupci základní koly v nìmeckém mìstì Bad Langensalza.
Na základì této spolupráce se v dubnu letoního roku vypravilo
10 ákù ze 7., 8. a 9. tøídy spolu se svými uèiteli na návtìvu
ákù základní koly v Bad Langensalza. Pobyt v Nìmecku zaèal
prohlídkou hlavního mìsta spolkové zemì Durynska  Erfurtu.
Dìti si spolu s nìmeckými áky prohlédly pamìtihodnosti mìsta
a navtívily místní ZOO.
Druhý den èekala dìti prohlídka hostitelské koly, velké
mnoství her a soutìí, pøi kterých se èeské a nìmecké dìti
rychle spøátelily. Po chutném obìdì nás nai hostitelé pozvali
na krátkou prohlídku lázeòským mìstem, které jsme zhlédli také
z ptaèí perspektivy  dìti vystoupaly 200 schodù na kostelní
vì. Veèerní program v podobì bowlingu mìl u dìtí velký
úspìch. Pobyt v Nìmecku jsme zakonèili návtìvou hradu
Wartburg. Veèer se dìti rozlouèily s nìmeckými áky a uèiteli.
Pøi zpáteèní cestì jsme udìlali zastávku v místì bývalého
koncentraèního tábora  v Buchenwaldu.
Bìhem pobytu mìly dìti monost procvièit si své znalosti
nìmeckého jazyka a poznat nové pøátele. Díky obìtavé péèi ze
strany nìmeckých organizátorù probìhl celý pobyt naich ákù
bez problémù. Dìti byly nadené.
Na oboustrannou spolupráci navázala nìmecká kola návtìvou
svých ákù a uèitelù ve Staré Pace v polovinì èervna. Pøi
celodenním výletu do Prahy si dìti prohlédly Hradèany, proly
se Malou Stranou pøes Karlùv most na Staromìstské námìstí,
kde si poèkaly na zhlédnutí Orloje. Poté se vydaly na Václavské
námìstí a do Národního muzea.
Dalí den navtívily nìmecké dìti se svými uèiteli nai základní
kolu, kde jsme pro nì spolu s naimi áky pøipravili øadu her a
soutìí. Po spoleèném obìdì jsme vichni navtívili Novopacký
pivovar, kde si dìti prohlédly výrobu místního piva. Krátkou
procházkou mìstem jsme se pøesunuli ke Klenotnici, kterou dìti
také navtívily a nakoupily drobné dárky. Veèerní program pro
nae hosty zaèal malou svaèinou v naí kole, po ní následoval
kulturní program, který pøipravili áci obou stupòù naí Z.
Nìmecké dìti zhlédly divadelní pøedstavení pøipravené áky 8.
tøídy a vystoupení obou pìveckých sborù naí koly. Veèer se
nai áci rozlouèili se svými novými kamarády z Nìmecka.
Návtìva nìmeckých ákù probìhla bez problémù a byla jistì
pøínosem pro obì koly.
Vichni se ji teï velmi tìí na dalí návtìvu v Bad Langensalza,
která se uskuteèní v záøí tohoto roku.
K. Jaroová  J. Jírová

Kulturní vystoupení ákù

Na závìr kolního roku uzavíráme také èinnost
nepovinných pøedmìtù a zájmových kroukù.
Hezkou pøíleitostí, kdy lze pøedvést i zhodnotit
celoroèní práci ákù, je závìreèné vystoupení
pro veøejnost, které se ji u nás také stalo tradicí
a vhodnì vyuívá pìkné prostøedí na kolní
terase.
Letos jsme ovem zaèali netradiènì
v tìlocviènì divadelním pøedstavením Letem
kolním svìtem aneb Promìny koly od mamuta
k .... Diváci mìli monost zhlédnout výborné
herecké výkony nìkterých protagonistù  ákù
8. tøídy v reii tøídní uèitelky a zároveò vyuèující
literárnì-dramatické výchovy Jany Kuelové. e
nácvik a pøedvedení takového divadelního
kusu dá plno práce, dokládá i mnoství osob,
které se na pøípravì a realizaci podílely:
scénáø:
Jana Kuelová
Lucie Michalíková
a dalí úèinkující
herci:

Lucie Michalíková
Magda Leimerová
árka Kmínková
Katka ípková
Aneta Zajícová
Veronika Porubská
Lenka Koutníková
Jana Koková
Renata Nálevková
Pavel Crha

tvorba kulis:
technická pomoc:

Katka Válková
Magda Leimerová

Katka Pakostová
Pavlína Tománková
Katka Válková
Druhá èást vystoupení byla tradiènìjí
 koncert obou naich pìveckých sborù. Mení
dìti nacvièily své písnì s p. uèitelkou Soòou
Stuchlíkovou, starí dívky se pøedvedly se svými
zpìvy pod vedením p. uè. Jitky Macháèkové.
Klavírní doprovody zajistily paní Eva
Cimbálová a Jitka Macháèková.
Témìø letní odpoledne zakonèila dìvèata
ze 2. a 3. tøídy s roztomilou pódiovou skladbou
Roztanèená paraplíèka, kterou sestavila a
secvièila p. uè. Soòa Stuchlíková.
Vystoupení se vydaøilo, rodièe mìli
radost ze svých dìtí a my vichni jsme cítili
uspokojení nad dobøe vykonanou prací.
Takovéto odpoledne je vdy velkou motivací pro
vechny úèinkující, ale i pro ostatní dìti, které
by také rády pøedvedly, co umí.
J. Macháèková
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kolní olympiáda

Pøedposlední den koly 29. èervna
zavládl za staropackou kolou sportovní
duch a zaplál olympijský oheò. V roce
olympijských her, které se konají
v kolébce tohoto klání, v Øecku, jsme se
rozhodli pojmout i nai kolní olympiádu
trochu netradiènì  po vzoru antických
her. A tak ráno vichni nastoupili obleèeni
do øecké tógy (podle fotografií mùete
sami posoudit, jak nám to sluelo), aby
zhlédli prùvod vlajkonoù, vzdali poctu
olympijské vlajce a ohni a sloili
olympijský slib. Poté se vichni odebrali
k jednotlivým disciplínám, které také
napodobovaly klasické antické  hod
diskem, pøetahování, zápas, jízda na
koni, skok daleký, malba, básnìní.
Kromì sportovních disciplín se tedy
mohly prosadit i dìti ménì sportovnì
nadané a vznikly tak velmi pìkné
umìlecké výtvory, z nich zde
pøedkládáme ty nejvydaøenìjí 
básnièku tøeákù a sedmákù:
Sportování o prázdninách
Dìti do písku skákají,
kuchaøky poslední obìd dìlají.
Potom se kolní vrata otevøou
a dìti se s radostí rozejdou.
Nae jízda na kole
vypadá jak formule.
S dospìlými ping pong hrajem,
i kdy nikdy nevyhrajem.
V létì zaènem také plavat,
pak musíme klacky lámat
na ohýnek malý,
abychom buøty opékali.
Sedmá tøída, ta je èilá,
bìhá, skáèe a je bdìlá.
Kdy náhodou prohrají,
hned to znovu napraví.
Sportování máme rádi,
cvièit mùem bez pøestání.
I kdy nás to nebaví,
to sedmièce nevadí.
Sedmá tøída na základce
se neobejde bez legrace.
Vítr, dé moc nemusíme,
ale slunce milujeme.
Fotbal, hokej, to nám jde,
u toho se prýmuje.
Dáme góla, vyhrajem,
tøída jásá s úsmìvem.

Musíme pochválit vechny dìti,
s jakým nasazením bojovaly o medaile
pro svou tøídu, a i kdy nám moc nepøálo
poèasí, vichni se zahøáli pøi sportování
nebo alespoò pøi mohutném fandìní.
J. Macháèková

Rychleji  výe  silnìji
Blíí se konec kolního roku 2003/2004,
a tak jako si 30.6 ponesou. áci a studenti
domù výsledky své celoroèní práce, tak i
my uèitelé TV máme ke konci kolního
roku monost porovnat nabyté
dovednosti ákù a zhodnotit výkony na
výsledkové listinì. I letos mnoho
vybraných ákù reprezentovalo nai
kolu v rùzných soutìích v rámci okrsku
a okresu.
7. 4. si fotbalisté naí koly mohli
porovnat své dovednosti s jièínskými ze
Z eleznická v rámci poháru Coca-Cola
Cup. Bohuel jsme trávník opoutìli
s porákou a do dalího kola
nepostoupili.
24. 4. poøádal Lyaøský oddíl Stará Paka
tradièní bìecký závod Staropacký
horský kros. Aèkoliv Krakono foukl od
hor trochu chladného poèasí, selo se na
startu hodnì úèastníkù. Mrzí mì, e málo
ákù naí koly vyuilo výhod domácího
prostøedí. Medaili získal pouze Pavel
Sucharda z první tøídy.

4. 5. jsme si nazuli kopaèky tentokráte
se áky 1. stupnì, kteøí reprezentovali nai
kolu v celorepublikové soutìi Mc
Donald´s Cup. Láznì Bìlohrad nás
v Baantnici uvítaly pìknì pøipraveným
travnatým povrchem. Jeliko se hrálo
pouze na polovinì høitì, mohla zároveò
probíhat utkání v obou kategoriích (2. +
3. tøída a 4. + 5. tøída). Celkovì se
zúèastnily 4 koly v kadé kategorii. My
jsme si domù odvezli jedno 4. a jedno 3.
místo.
13. 5. a 14. 5. se konalo v Jièínì okresní
kolo tradièní atletické soutìe O pohár
rozhlasu. Soutìilo se v esti
bodovaných disciplínách. Nakonec se ve
podtrhlo, seèetlo a mohli jsme blahopøát
vítìzným kolám. Nae kola se
v konkurenci dvaadvaceti kol umístila
v kadé kategorii kolem 15. místa.
Myslím si, e nemusíme smutnit, jeliko
nìkteøí áci podali v konkrétních
disciplínách velice pìkné výkony.
18. 5. jsme vyrazili se áky 4. a 5. tøídy
na peckovské koupalitì, kde jsme se
zúèastnili okrskového kola vybíjené.
Celkovì nastoupila 4 drustva dívek a 4
drustva chlapcù. Za hezkého poèasí a
výborného zázemí jsme vybojovali 2.
místo v kategorii chlapcù a 4. místo
v kategorii dívek. Chlapecké drustvo ve
sloení: Z. Maek, J. Koutník, M. Kousal,
V. Sládek, T. Linhart, M. Komárek, M.
Richter, T. Nosek, L. Urban, T. Matou
svojí bojovností a velice pìknou hrou
postoupilo do okresního kola.
20.5. nás uvítalo opìt peckovské
koupalitì a opìt hezkým poèasím,
tentokráte na okresním kole v odbíjené
dívek a chlapcù 8. a 9. tøíd. Konkurence
byla opravdu silná, jeliko se selo 10
drustev chlapcù a 10 drustev dívek.
Dívky vybojovaly hezkou 8. pøíèku a
chlapci obsadili místo 10. Pro obì
drustva to byla jistì bohatá zkuenost a
doufám, e ji zúroèíme v pøítím kolním
roce.
3. 6. jsme se opìt vydali na peckovské
koupalitì, kde probíhalo okresní kolo
ve vybíjené 4. a 5. tøíd. Do této soutìe
jsme postoupili z okrskové soutìe pouze
s drustvem chlapcù. Ti v okresním kole
opìt pøedvedli pìkný výkon a zaslouenì
obsadili 3. místo, gratulujeme.
Na závìr bych chtìla pøipomenout, e
vekeré výdaje, které jsou spojeny s úèastí
na sportovních akcích jsou hrazeny
z finanèních prostøedkù koly, které áci
získávají pøi sbìru pomeranèové kùry,
papíru, eleza, .
Dìkuji vem ákùm, kteøí nás
reprezentovali a kteøí se podíleli na
sbìrových akcích a tím
pøispìli
k monosti reprezentovat nai kolu. Pøeji
vem mnoho dalích hezkých sportovních
záitkù o prázdninách.
uè. TV M. Nosková

SOUHRNNÉ ZPRÁVY O IVOTÌ SDRUENÍ
IVOT BEZ BARIER
5. PAKA CUP v BOCCIE

25. dubna se uskuteènil v poøadí ji pátý turnaj v boccie.
Odehrál se opìt v nové sportovní hale 1. Z v Nové Pace, kde
jsou pro tuto hru ideální podmínky. Protoe boccia je hra pro
tìlesnì postiené, ochotný øeditel, kolník a bezbarierová
tìlocvièna je prostì paráda.
I díky tomu, e se v této hale nechá hrát na deseti kurtech,
roste presti PAKA CUPU kadým závodem. První turnaje byly
uspoøádány ve Staropacké Sokolovnì, kde je perfektnì rovný
kurt, ale jen jeden a tím byl omezen maximální poèet hráèù na
deset. Na 5. PAKA CUP se pøihlásilo ji dvacet est hráèù, a to
z celé republiky. Mìla pøijet témìø kompletní pièka èeských
boccistù, ale na poslední chvíli vìtinou pro nemoc deset hráèù
odøeklo úèast. I tak zbylých estnáct hráèù hrálo na velice sluné
úrovni.
Pøili se podívat i diváci, kterých tentokrát bylo pomìrnì
hodnì, a mohli si vyzkouet, jak se vlastnì ta boccia hraje.
Zápasy rozhodovali rozhodèí, kteøí rozhodují na
republikových i mezinárodních závodech, ale i nìkteøí
dobrovolníci a vìtinou dobøí kamarádi, kteøí se pravidla hry
nauèili ji na minulých závodech. Vem patøí podìkování za
trpìlivost a èas, který nám vìnovali.
Turnaj byl poprvé odehrán vyøazovacím zpùsobem. Vyøazení
hráèi dohrávali v dalí skupinì, take kadý odehrál est zápasù.
Nepouívala se èasomíra a hrály dohromady vechny kategorie,
registrovaní i neregistrovaní.
Na prvních pìti místech se podle pøedpokladù umístili
zkuení hráèi. Vichni ze Sportovního klubu Obchodní
akademie Janské Láznì.
Velkým pøekvapením se stal Pavlík Jeek se svojí mamkou,
která mu dìlala asistentku a drela rouru, pomocí které posílal
míèky. Dokázal porazit i zkuené borce a skonèil na pìkném
estém místì. Tøetí místo obsadil H. Horák (SC OA J. Láznì),
druhé P. Sulanský (SC OA J. Láznì), a první místo a putovní
pohár získal u po ètvrté Staropaèák J. Pelikán (SC OA J.
Láznì). Ceny pøili pøedat starostové Staré a Nové Paky, hlavní
sponzoøi tohoto turnaje a rozhodèí.
Ocenìni nebyli jen hráèi, ale i lidé, kteøí prosadili hru Boccia
u nás v ÈR. Byli to zakladatelé prvních sportovních klubù a
tím pomohli mnoha postieným lidem znovu získat chu do
ivota. Je to MUDr. A. Kalináèová a JUDr. P. Jeek. Dále bylo
podìkováno paní J. Knapové, která jako rehabilitaèní sestra
pomocí Vojtovy metody pomohla mnoha postieným.
Kompletní výsledky, tabulky, pravidla, fotky najdete na
http://boccia.unas.cz
Po odehrání finále vystoupil sbor dìtí z dìtského domova
z Dolního Lánova a mistr Evropy ve stepu p. Paøízek.

Turnaj byl poprvé poøádán pod zátitou obèanského
sdruení BB (ivot Bez Bariér). Toto sdruení postiených
lidí si nechce jenom stìovat na bezbariérovost mìsta, ale jak
vidíte, snaí se poøádat i sportovní a kulturní akce pro postiené,
ale i zdravé spoluobèany.
Cílem BB není boj o bezbariérovost, ale spolupráce a rady pøi
øeení tìchto problémù v obcích i ve mìstì.
Na závìr bych rád podìkoval vem sponzorùm, bez kterých by
se turnaj nemohl uskuteènit. Nae podìkování patøí:
DOBROVOLNÍCI A STÁLÍ PØISPÌVATELÉ
UMÌLECKÁ SLÉVÁRNA HVH D. KALNÁ
JEDNOTA NOVÁ PAKA
TEXTIL DROGERIE EVA VANCLOVÁ
SIGNA PUMPY
POÈÍTAÈE FUÈÍK
RESTAURACE SOLOLOVNA
ØEZNICTVÍ VÁCLAV KAREL
ORION
ELEZÁØSTVÍ LUBOMÍR HRUBÝ
NORMA
TRUHLÁØSTVÍ MIROSLAV VODIÈKA
BAG INTERNATIONAL VIDONICE
SOU CUKRÁØSKÉ
paní V. BAJEROVÁ
KOLA STARÁ PAKA
1. Z NOVÁ PAKA
OBECNÍ ÚØAD STARÁ PAKA
HARMONIE BYLINY, MASÁE, ÈAJE EVA KLOUÈKOVÁ
paní J. MALÁ
J.D.E. DOUBEK ELEKTRO
PASCAL V. DOUBEK
J. SUCHARDA SOUSTRUENÍ DØEVA
ZAHRADNICTVÍ L. DOUBEK
CUKRÁRNA BRENDL
Paní S. VLACHOVÁ
POTRAVINY J. RYS
KADEØNICTVÍ L&M STARÁ PAKA
ENIKA
GRILL BAR BEZSTAROSTI
LOHMANN & RAUSCHER

Program obèanského sdruení
ivot bez bariér
Sociální sluby:
- prvotní analýza postiení a moností klienta, vypracování
postupu návratu k plnohodnotnému ivotu
-poskytnutí informací (literatury), vybavení ádosti (MÚ, VZP,
ÚP, ÈSSZ, nadace, sponzoøi atd.)
- návrh a zajitìní nejvhodnìjích kompenzaèních pomùcek
(zapùjèení mechanických a elektrických vozíkù, ortéz atd.)
- asistenèní sluba
- denní stacionáø
Rehabilitace:
- prvotní výuka a vypracování programu rehabilitace
- zapùjèení rehabilitaèních strojù a pomùcek (vertikalizaèní a
rehabilitaèní stoly, rehabilitaèní a posilovací stroje, cvièební
pomùcky atd.)
- zajitìní terénní sestry na Vojtovu metodu, reflexní terapii a
masáe
- ergoterapie v místì bydlitì a v chránìné dílnì
- zajitìní rehabilitaèních pobytù (láznì, rekreace, hypoterapie
atd.)
- prevence nejèastìjích onemocnìní (dekubity, urologie,
spasma, deprese atd.)
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Potom nastala v knihovnì relativní pauza  myslím tím
pouze nìjaké vyjímeènosti, knihovna samozøejmì fungovala pro
potøeby ètenáøstva nadále. A poslední kvìtnový víkend se mnozí
staropaètí obèané pozastavovali nad tím, e v pátek dlouho do
noci, vlastnì a do rána se v knihovnì svítilo a v sobotu ráno
byl také nezvyklý shluk enských pøed roubenkou. Daly si tu
toti dostaveníèko knihovnice z rùzných knihoven nejen
Královéhradeckého kraje. Kdy toti vloni kolem chaloupky
projídìly na zájezd do Nìmecka, nedalo jim to, roubenku
navtívily a hned si zamluvily, e se tu urèitì za rok v kvìtnu
sejdou. Velmi je zaujala pùda a plánovaly si, e se bude spát na
pùdì. Jene èlovìk míní a pøíroda mìní. Vzpomeòme si, jak
studené bylo letoní jaro a ten poslední kvìtnový víkend to jen
dosvìdèil. Naly se vak dvì odváné eny, které na pùdì spaly,
ovem ráno jsme je málem vysekávali z ledu. Ale pøeily. A proè
vlastnì knihovnice pøijely? Sdruení SKIP, /co je knihovnická
organizace/, poøádá kadoroèní setkání knihovnic z rùzných
knihoven a poznávají jiná prostøedí, jiné knihovny. Na programu
je výmìna zkueností a dobrých rad z oboru, novinky, dobré
nápady z praxe, ale také jde o to troku zmìnit lokál a
odpoèinout si. Je pravda, e odpoèinou si vdy ty, které pøijedou
na návtìvu. Organizátoøi to mají vdy tìí. Také jsem mìla
strach, aby se tu knihovnicím líbilo, naplánovala jsem jim
povídání s Danou Pekovou, kterou znají nìkteré místní eny
z naich setkání. Dana opìt nezklamala, pøivezla mnoho
poltáøkù, dobrých nápadù i rad a diskutovalo se a dlouho do
noci. Potom vzala kolegynì Dáa z trutnovské knihovny do ruky
kytaru a hrálo a zpívalo se a do rána. Ke spánku jsme se ukládali
a po tøetí hodinì ranní a na karimatkách jsme se zase a tak
pohodlnì nevyspali. Ale ráno si to vechno vynahradilo. Do
nového dne nás pøivítalo sluníèko a po nezbytné kávì jsme se
vydali na pochod za krásami Staropacka. V plánu bylo, e
pùjdeme na Kumburk, ale nìkteré kolegynì spìchaly domù,
proto jsme si jen vylápli na Staropacké hory. I tak nám bylo
skvìle!
Kolem poledne se chaloupka zaèala vyprázdòovat a zùstal jen
pocit krásnì proitých dní. Tak za rok zase nìkde jinde.

6. tøída se letos vypravila po stopách Boeny Nìmcové.
Dopoledne jsme navtívili Barunèinu kolu v Èeské Skalici, kde
zrovna probíhaly ukázky dobového vyuèování a dìtských her
v podání dìtského folklorního souboru Barunka. Poté jsme si
prohlédli Muzeum Boeny Nìmcové a textilní muzeum a
pokraèovali jsme do míst, kde se odehrává dìj Babièky B.
Nìmcové  do Ratiboøic, na Staré Bìlidlo a na Rýzmburk. Nae
putování konèilo ve Starkoèi, odkud jsme se vraceli vlakem
domù.
(J. Macháèková)

Mc Donald´s Cup
A to se ji pøiblíily volby do Evropského parlamentu, které se
ve Staré Pace uskuteènily právì v roubence.
Potom se knihovna i ètenáøi v ní pøipravovali na prázdniny,
take kolemjdoucí mohli zaznamenat zvýený pohyb
návtìvníkù. Teï o prázdninách moná vybyde èas i na dalí
nutné vìci, na které není v prùbìhu kolního roku èas  je potøeba
nìkteré knihy pøebalit, pokozené slepit a dohnat rùzné resty.
Chtìla bych popøát vem ètenáøùm i návtìvníkùm krásné a
klidné prázdniny i dovolenou, a a Vás to doma pøestane
bavit, pøijïte do knihovny.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNÌ
1. 7.  16. 7.
19. 7.  30. 7.
2. 8.  6. 8.
9. 8.  13. 8.
16. 8. 

KNIHOVNA OTEVØENA
dovolená
KNIHOVNA OTEVØENA
dovolená
KNIHOVNA OTEVØENA

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Nechci se opakovat a psát o tom, e ve Staré Pace se na rozdíl od
jiných míst Èeské republiky daøí mladým párùm stateènì
roziøovat poèet èlenù své rodiny. Je to jen dobøe. V dubnu 
konkrétnì 17. se na obecním úøadì opìt konalo slavnostní vítání
dìtí do ivota. Svým programem pøispìly dìti ze Z, které
v krátkém pásmu dìtem i jejich rodièùm zazpívaly a zarecitovaly.
Pan starosta a Pavlína Gardianová ve svých krátkých projevech
nastínili, co vechno na malé èlovíèky v ivotì èeká.
Mròouskové nás svým køikem /nebo zpìvem?/ a neustálým
pohybem pøesvìdèili, e se v náruèí maminky cítí spokojeni a
nic jim neschází. Abych se Vám po pravdì pøiznala, vdycky se
na vítání obèánkù moc tìím, protoe je mým úkolem miminka
pokládat do kolébek a mohu si alespoò na okamik prcky
pochovat a troku se nadýchat té miminkovské vùnì.
Tentokrát jsme pozvali a pøivítali tato miminka:
David Rejmont
Aneta Pfefrová
Klára Tomeová
Petr lab
Adéla Bilcová
Daniel Langner
Václav Bajer
Alena Glosová

Ústí
Stará
Stará
Stará
Stará
Stará
Stará
Stará

Paka
Paka
Paka
Paka
Paka
Paka
Paka

kolní výlety

Závìr kolního roku je kadoroènì kromì velké honièky
ve kole i èasem kolních výletù. Pøináíme zde pøehled toho,
co které dìti navtívily a jaké krásy naí vlasti poznaly.
Dìti z 1. a 2. tøídy navtívily spoleènì vesnièku historických
øemesel v Ostré nad Labem. Zde si áci mohli i prakticky
vyzkouet výrobu mýdla, svíèky èi provazu, mohli rýovat
zlato, vyrábìt hrnek na hrnèíøském kruhu, prohlédnout si
hodovní síò i muèírnu a dalí zajímavosti. V pøilehlých
zahradách firma Botanicus pìstuje bylinky a dìti zde
procházely pøírodními bluditi.
(S. Stuchlíková  J. Jírová)

Sedmá tøída se letos rozhodla vyrazit za humna a dobýt nejvyí
horu naeho státeèku - Snìku. Po dlouhém rozhodování a
sledování pøedpovìdí poèasí byl zvolen svátek sv. Medarda.
Moná jsme mìli tìstí a moná nás chránil sám Krakono, ale
lapali jsme za pravého turistického poèasí, take jsme ani
nezmokli, ani nedostali úpal. Ze Staré Paky jsme vyrazili ji za
svítání v 6 hod. Nejdøíve jsme jeli vlakem, pak zase vlakem, pak
autobusem a nakonec lanovkou z Pece pod Snìkou. Za tu
lanovku jsme se troièku stydìli, ale bohuel v rámci èasové
úspory byla nutná. Po dosaení vrcholu jsme mìli monost
prohlédnout si panorama Krkono na naí i polské stranì, a
dokonce kdo mìl zájem, mohl se vyfotit se samotným vládcem
naich hor. Okolo 10. hodiny jsme zaèali slaòovat k Obøí
boudì, dále na Luèní a okouzleni krásou naich hor jsme
pokraèovali údolím Bílého Labe do pindlerova Mlýna. Zde
jsme utratili poslední peníze na bobové dráze a unavení nasedali
do autobusu a míøili domù.
(M. Nosková)

Tøeáci a ètvráci se vypravili na kolní výlet vlakem. Hlavním
cílem byla návtìva Bozkovských jeskyní nedaleko elezného
Brodu. Dìti byly pøekvapeny krásou krápníkové výzdoby i
pocitem tajemna v podzemních prostorách. Dalí cesta pak
vedla po turistických stezkách údolím Jizery do Semil. Dìti byly
po této pìí túøe sice unavené, vdy ujít patnáct kilometrù není
pøece malièkost, ale spokojené.
(V. Janatová  K. Kamlerová)
Do skalní galerie se na svém kolním výletì vypravila 5. tøída.
Od eleznièní stanice Turnov  mìsto jsme vystoupali na
rozhlednu Hlavatici. iroká lesní pìina nás dovedla k mostu u
hradu Valdtejna. Po prohlídce hradu jsme pokraèovali ke
Kopicovu statku. Vojtìch Kopic byl nadaný sochaø  samouk a
do mìkkého pískovce vytesal postavy historických osobností
èeských dìjin. Po prohlídce galerie jsme zamíøili do arboreta
Bukovina  pùvodnì botanické zahrady. Cestou na zámek Hrubá
Skála jsme odboèili na Mariánskou vyhlídku a k Adamovu loi.
Úzkou Myí dírou jsme sestoupili k lázeòským budovám
v Sedmihorkách, kde ná výlet konèil.
(Z. Vrátilová)

Na spoleèný tøídenní výlet do Èeského ráje vyrazila 8. a 9.
tøída. Ubytování v pøíjemném prostøedí rekreaèního støediska
Skláø v Ostrunì se vem líbilo. Krásné poèasí nám umonilo
turistické výlety do Prachovských skal a na hrad Trosky. Vyuili
jsme i monosti koupání pøímo v rekreaèním støedisku
v Jinolických rybnících. Veèer byl èas na táborák i diskotéku.
Pøíjemnì osvìeni jsme se vrátili k povinnostem v závìru
kolního roku.
(J. Kuelová  V. Kulihová)

narozen v Jièínì
narozena v Jilemnici
narozena v Jilemnici
narozen v Jilemnici
narozena v Jièínì
narozen v Jièínì
narozen v Jilemnici
narozena v Hradci Králové

Pøejeme vem dìtem i jejich blízkým hodnì zdraví a spokojenosti
v dalím ivotì.
za SPOZ Hana Hylmarová

Hrubá Skála

Drábské svìtnièky
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KOLKA

Jaro Beruek
u

Jaro zaukalo na dveøe Berukové tøídy a probudilo nás ze
zimního spánku. I kdy na rozdíl od opravdových beruek,
v Berukové tøídì se dìje spousta vìcí i v zimì. Ale pøece jen na
jaøe je tìch událostí více:
4. 3. poslední lekce plaveckého kurzu v Jilemnici
10. 3. divadelní pøedstavení O líných straidlech
19. 3. divadelní pøedstavení O zlaté rybce
22. 3. Metoda dobrého startu pro rodièe a dìti
1. 4. velikonoèní dílna- spoleèné zdobení velikonoèních
vajíèek  rodièe a dìti
23. 4. filmové pøedstavení v Nové Pace Hrneèku vaø
26. 4. divadelní pøedstavení Povìst o Brunclíkovi
27. 4. koncert ZU pro pøedkoláky
30. 4. oslava Dne èarodìjnic
6. 5. besídka ke Dni matek
7. 5. kino  pásmo pohádek O krteèkovi
13. 5. výlet vlakem na Malou Skálu
24. 5. divadlo  hudební pohádka Budulínek
26. 5. exkurze do knihovny
28. 5. chovatelská výstava v Lomnici nad Popelkou
1. 5. oslava Dne dìtí
Koncertu, divadel, filmových pøedstavení, plaveckého kurzu a
výletu do Lomnice nad Popelkou se zúèastnily dìti z celé
mateøské koly.

METODA DOBRÉHO STARTU
V NAÍ MATEØSKÉ KOLE
V prùbìhu 1. sv. války se objevila ve Francii metoda, která byla
urèena k rehabilitaci osob se získanými poruchami hybnosti.
Ve 40. - 50. letech vypracovala fyzioterapeutka Thea Bugnet
metodu s názvem Dobrý start a spolu s dalími specialisty ji
pøipravila k vyuití v práci s dìtmi. Metoda byla poprvé
realizována v roce 1940 v základní kole v Cannes. Nalezla
mnoho pokraèovatelù a je pouívána ve Francii, Holandsku,
Belgii, panìlsku, výcarsku a Portugalsku.V edesátých letech
se dostala do Polska. Paní Marta Bogdanowicz, profesorka
Univerzity v Gdaòsku, zaèala rozvíjet vlastní verzi. Od roku
1968 ovìøovala cvièení v poradnì, v základních i mateøských
kolách.
Od roku 1982 zaèala spolupracovat s paní Bogdanowicz
profesorka Ostravské univerzity paní Jana Swiertoszová a
postupnì vypracovala Metodu pro nae podmínky. Zaèala s ní
seznamovat uèitelky základních a mateøských kol.
Metoda je urèena pro dìti od 5 do 12 let a slouí jako pøíprava
dìtí na výuku ètení a psaní a k odstraòování rùzných poruch
uèení.
Na podzim loòského roku jsem se rozhodla Metodu aplikovat u
dìtí 5-6 letých v naí Berukové tøídì. Seznámila jsem se svým
zámìrem nejdøíve rodièe, vzhledem k tomu, e i od nich jsem
vyadovala pøi pøípravì spolupráci i finanèní pøíspìvek na
pracovní seity a poltáøky na rytmická cvièení.
Metoda je paní Swierkoszovou rozpracována do 25 lekcí. Kadá
lekce zaèíná lidovou písní a od ní se odvíjí vyprávìný pøíbìh a
pohyb. Dìti potom zvládají na konci celé lekce nároèný grafický
vzor s hudebním doprovodem a zpìvem, uèí se správnì dret
tuku, rozliovat hlásku na zaèátku a na konci slova . Délka
jedné lekce je 45 minut a probíhala 1x týdnì.
Na jaøe jsme pozvali rodièe, aby dìti pøedvedly, co se nauèily,
ale také aby si Metodu vyzkoueli spoleènì rodièe i dìti. A
vìøte, e se nejen maminky, ale i starí sourozenci  koláci se
øádnì zapotili.
kolní rok pomalu konèí a my budeme zvìdaví, jak se nai
pøedkoláci vypoøádají s prvními krùèky v základní kole.
Doufejme, e jsme jim je alespoò troku usnadnili.
Tak Dobrý start, koláci!
uèitelka M Lenka Typltová
/v èlánku byl pouit úryvek z knihy Marty Bogdanovicz a Jany
Swierkoszové Metoda dobrého startu/

K naí oslavì Dne matek se vrátím podrobnìji. Chtìli jsme ji
pojmout netradiènì. Ale co vymyslet jiného ne písnièky a
øíkanky pro maminky? Protoe máme moc ikovné dìti, rozhodli
jsme se nacvièit opravdové divadlo. U pøi zkouení pohádky
Doktor Bolíto jsme zaili spoustu legrace. A vyrostly nám
opravdové divadelní hvìzdy. Petruka, Milánek, Valentýnka,
ale i ostatní dìti pøedvedly velké herecké výkony.
Tøi týdny pøed besídkou dostali tatínkové z M tajný dopis.
Spolu s dìtmi mìli doma vyrobit srdíèko pro maminku tak, aby
o tom nevìdìla a donést do M. Nae dìti mají opravdu ikovné
tatínky  ti vyøezali srdíèka ze døeva, odlévali ze sádry, a
dokonce i pekli! Maminky byly pøi besídce, kdy jim dìti dárky
odevzdaly, mile pøekvapené. Strávili jsme s rodièi a dìtmi dalí
pøíjemné a pohádkové odpoledne.
Jetì nás èeká spoleèné rozlouèení se kolním rokem. Ale o tom
a pøítì.

Knihovna

KNIHOVNA
V dobì, kdy dokonèuji Podhoran, vrcholí hektické
období vech kolákù, uèitelù i rodièù. Blíí se toti prázdniny
a kadý z nás má hlavu plnou starostí, ale i radostí z oèekávané
dovolené. Také v knihovnì je cítit vìtí chvat. Nìkteøí knihy
vracejí, jiní si pøicházejí pro svoji pravidelnou porci ètení a ti,
kdo ani o prázdninách nechtìjí zahálet, se zásobují na
prázdniny. Je pravda, e nìkteré dìti s vracením knih nespìchají.
Kdy zalovím do hloubi seznamu pùjèených knih, najdu tu i
takové ètenáøe, kteøí s vrácením knih nespìchají ji nìkolik
mìsícù!!Jsem hodnì benevolentní, ale asi budu muset pøistoupit
k tvrdím opatøením. Takoví ètenáøi si asi neuvìdomují, e je tu
mnoho jiných, kteøí by si knihu rádi pøeèetli, ale bohuel je
dlouho pùjèená. Rozhodla jsem se, e v novém kolním roce se
domluvím s panem øeditelem Z a na notorické nevraceèe knih
si spoleènì posvítíme.Vím, e takového ètenáøe mohu z knihovny
vyøadit, ale to bych nerada. Kadý je tu vítán, jen musí
respektovat knihovní øád a vìci z nìho vyplývající.
Proto apeluji na dìti i na rodièe, protoe podepsáním pøihláky
pøebírají za dìti a jejich výpùjèky zodpovìdnost. V prùbìhu
prázdnin se bude ledaskde malovat, urèitì si dìti budou dìlat
poøádek ve svých knihovnièkách i pod postelemi. Podívejte se,
zda nìkterá kniha nepatøí zpìt do knihovny /poznáte to podle
razítka na titulním listu a na 17. stranì knihy/ a pøineste ji.
Nechci nikomu kazit prázdniny ani dovolenou, ale od nového
kolního roku jsem nucena opìt zavést formu upomínek a myslím
si, e nikdo z nás není rád upomínán. Dva mìsíce je dlouhá
doba a dá se mnoho vìcí stihnout. Tak a ijí prázdniny!!

Chtìla bych se jetì vrátit k uplynulému ètvrtletí. V kadém
èísle Podhoranu se snaím vystihnout nejdùleitìjí akce, které
v knihovnì probíhají.
V bøeznu se zde ji podruhé uskuteènila Noc s Andersenem.
Tentokrát v knihovnì spaly dìti z M s paní uèitelkou Mirkou
Kynychovou. Samozøejmì jsem tuila, jak to asi bude vypadat,
protoe jsem nìjaký rok ve kolce s dìtmi strávila. Ovem to,
co se tu odehrálo, pøedèilo má oèekávání. Ji pøi pøíchodu dìtí
- kadé vyzbrojeno karimatkou, spacákem a batùkem
s nezbytnými osobními pøedmìty, ale i plyáky  se dalo tuit,
jak skvìlá bude nae noèní parta. Tyto dìti knihovnu pravidelnì
navtìvují, take pro nì prostøedí nebylo nové. Povìdìli jsme
si, co nás bude veèer a v noci èekat a vrhli jsme se do díla.
Nejprve dìti mìly za úkol øeit jednoduché hlavolamy,
spojováním èíslic vytvoøit obrázek, vybarvit obrázky podle
vzoru a podle poètu barevných puntíkù. To se ji pøiplíila tma
a my jsme se chystali vyzkouet, jak nai odválivci zvládnou
cestu noèní Starou Pakou. Byli jsme sice vyzbrojeni baterkami,

ale nai hrdinové zvládli cestu potmì. Doli jsme na fotbalové
høitì a tam nastal rej straidel. Baterky svítily, dokud se skoro
nevybily. Moná se lidé v okolních domcích divili, kdo to na
høiti straí.
Mezitím pro nás Jarèa Hrnèíøová pøipravovala v roubence
bramboráky a my jsme se po návratu z noèního výletu hladovì
vrhli na kupu této dobroty a vechno jsme snìdli. Kdo mìl jetì
málo, mohl si k èaji vychutnat buchtu a ve zakonèit jablíèkem.
My jsme se bláhovì domnívali, e dìtem plná bøíka nedovolí
ádnou èinnost, ale pøepoèítali jsme se. Jen jim odlehlo,
doadovaly se dalí èinnosti. Teï se teprve dostal ke slovu
poèítaè a hry na nìm. Dìti si zahrály zvíøátkové pexeso, spoleènì
jsme pátrali ve høe pión, pouili i kreslící program. Bylo nám
prostì dobøe, ale pøiblíila se 23. hodina a nìkterým se ji zaèaly
klíit oèi. Nachystali jsme karimatky, spacáky i mazlíèky
poltáøky. Dìti si vybraly místo, kde se jim bude dobøe spát a po
troku oizené hygienì /vak to doma druhý den urèitì dohnaly/
se vichni postupnì zachumlávali do spacákù. A teï nastal ten
správný èas na pohádky. Vdy nae spaní neslo název Noc
s Andersenem! Nìkdo vyslechl sotva pùlku jedné pohádky, ale
nali se i nespavci, kterým trvalo nìkolik pohádek, ne se
ponoøili do snu. Ráno jsme se probudili rozlámaní /hlavnì my
dospìlí, dìti pøeily bez úhony/, dali jsme si snídani a to u se k
nám dobývali první rodièe. Pro nìkoho to byla první noc bez
dìtí, tak mìli asi troku strach, jak to ti jejich diblíci zvládli.
Ne jsme se rozlouèili, dìti dostaly medaili za stateènì proitou
noc, odnesly si i mls a nezbylo, ne se tìit snad nìkdy /tøeba se
kolní tøídou/ zase AHOJ V KNIHOVNÌ.

