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4/2004

6/2921(-(135267$52678
Paní místostarostko,
5. a 6.11.2004 probìhnou volby do
Krajského zastupitelstva i do Senátu ÈR.
1/ Jetì nemáme v rukou hlasovací
lístky, neznáme tedy sloení kandidátky,
ale já vím, e kandiduje do Krajského
zastupitelstva za ODS. Objasni nám
prosím, jak se lze na kandidátku dostat?
Do ODS ve Staré Pace jsem vstoupila
ihned po jejím vzniku, tedy v roce 1991.
Minulý rok jsem byla navrena touto MO
ODS ve Staré Pace za kandidáta do
Krajského zastupitelstva. V listopadu
loòského roku jsem obsadila na oblastním
snìmu v Nové Pace 3. místo za Petrem
Kuøíkem z Nové Paky a ing. Dolealem
z Hoøic. Na krajském snìmu, který se
konal na jaøe letoního roku v Hradci,
jsem obsadila definitivní 12. místo na
kandidátce Královéhradeckého kraje.

2/ Za dva roky pùsobení na obecním
úøadì jsi ji urèitì poznala systém
fungování úøadu a na vlastní kùi se
dennì pøesvìdèuje, co vechno tato
práce obnáí. Pokud bude zvolena, jaký
vliv mùe mít propojení zastupitele obce
a kraje na chod naí obce?
Krajské zastupitelstvo se skládá ze 45
èlenù. V souèasné dobì má ODS obsazeno
14 mandátù. Èíslo 12 je tedy relativnì
volitelné místo. Pokud budu zvolena,
mohla by to být dobrá reprezentace pro
nai pomìrnì malou obec v celém
Královéhradeckém kraji.

3/ Má nìjakou vizi nebo sis stanovila
priority, které bude pøi pøípadném
zvolení do Krajského zastupitelstva
prosazovat?
Dùleitou èástí mé práce na obecním
úøadì je kadodenní osobní kontakt
s obèany. Musím prosazovat jejich práva
a oprávnìné zájmy. V pøípadì zvolení se
budu snait o co nejblií pøiblíení
krajské správy té naí místní v podobì
pøenosu informací, které získám.
Dovol, abych Ti popøála hodnì tìstí a
hlasù na kandidátce.
Hylmarová

OBECNÍ ÚØAD VYCHÁZÍ VSTØÍC OBÈANÙM
A MÌNÍ ÚØEDNÍ HODINY PODATELNY TAKTO:
PO a ST: 7  17 hod.
ÚT, ÈT, PÁ: 7  14,30 hod.
Touto úpravou chceme více pøispìt ke spokojenosti obèanù Staré Paky
a satelitních obcí.
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USNESENÍ

Z 12. veøejného zasedání zastupitelstva
obce, konaného 2. 9. 2004
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
1/ kontrolu usnesení z 11. veøejného
zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.
7. 2004
2/ dopis ing. Rohra ohlednì vlastnictví
pozemkù sousedících se zahrádkami
v bytech èp.188.
Obec nebude zasahovat.
Zodpovídá: starosta  do konce záøí 2004
3/ informaci místostarostky pí. Hlostové
o stavu svozu odpadù a zpùsobu výbìru
plateb.
Zodpovídá: místostarostka  prùbìnì
4/ informaci starosty p. Hradeckého o
stavu veøejného osvìtlení a variantách
moného prodlouení svícení.
Zodpovídá: starosta  koncem listopadu
2004
5/ informaci starosty o pøedání vedení
kroniky èásti Krsmol panem Podzimkem
z osobních dùvodù na Obecní úøad Stará
Paka.
Zodpovídá: starosta  konec záøí 2004
6/ informaci starosty o pøípadném zøízení
volebního okrsku v Krsmoli
Zodpovídá: starosta  na základì
podpisového archu
7/ pøipomínky z diskuze z øad obèanù
Krsmole a Brda
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ program 12. veøejného zasedání
zastupitelstva obce.
2/ ovìøovatele zápisu p. Z. Matoue a
èleny návrhové komise p. J. Knapa a L.
Frýbu.
3/ rozpoètová opatøení è.1. pro rok 2004
pøednesené pøedsedkyní finanèního
výboru pí. Jiráskovou.
Navýení pøíjmù o 2 145 000,-Kè,
navýení výdajù o 2 145 000,-Kè dle
pøedlohy zápisu. Zodpovídá: starosta
4/ prodej pozemkù v k.ú.Rokopov
p.è.83/1 a p.è.21, v k.ú. Stará Paka èást
p.è.65/2, p.è. 459/44 a p.è.415, v k.ú. Ústí
u Staré Paky p.è.230/11 a koupi pozemku
parc.è. 285/1 v k.ú. Brdo.
Zodpovídá: starosta  konec øíjna 2004
5/ zmìnu v poskytování sociálních slueb
ve Staré Pace od 1. 10. 2004, kdy pøejdou
tyto sluby na Peèovatelskou slubu Nová
Paka. Zodpovídá: starosta  konec záøí
2004-09-29

6/ smlouvu o dílo: dodatek è. 2 smlouvy
o dílo s firmou OBIS  vodovod Brdo
smlouva s firmou OBIS o provedení
vodovodních pøípojek na Brdì smlouva
s firmou NADOZ, oprava chodníku u fy.
Fitos  spoluúèast firmy
FITOS 25 000,-Kè.
Zodpovídá: starosta  konec záøí 2004
Zastupitelstvo obce doporuèuje:
1/ zástupci èásti Krsmol zajitìní formou
podpisových archù nadpolovièní poèet
podpisù oprávnìných volièù z trvale
ijících obèanù pro zajitìní volebního
okrsku v èásti Krsmol. Podpisové archy
pøedá p. starosta do konce mìsíce záøí
2004.
Zodpovídá: starosta  konec záøí 2004

ÈTVRTLETÍ
V OBCI

Krásné dva mìsíce prázdnin a první mìsíc
nového kolního roku byly vyuity krom
odpoèinku dìtí a dovolených rodièù
k intenzivní stavební èinnosti.
Èást této èinnosti byla zajiována obcí,
èást jinými subjekty. Vodovod Brdo je
v souèasné dobì dokonèen a probíhají
pøípravy na kolaudaci. Víceúèelové
sportovitì Sokolák dostalo nìkolik
nových zaøízení. Byl zpevnìn bøeh kolem
pláového volejbalu a postavena opìrná
a tréninková zeï okolo víceúèelového
høitì. Tato dvì zaøízení byla vybudována
s pøispìním dotace 125 000 Kè od
Lázeòského mikroregionu. Dalí dotace
ve výi 1 350 000,- Kè od Krajského úøadu
/získali p. Petr Kuøík, Vìra Hlostová a J.
Dlabola ml./ umoní kompletní
dokonèení víceúèelového høitì /tenis,
odbíjená, koíková, nohejbal/ vèetnì
umìlého povrchu jetì v letoním roce.
V souèasné dobì je pøipraveno na
poloení podkladového ivièního
povrchu a postavení oplocení. Zároveò
s tìmito aktivitami byla dokonèena
vnitøní rekonstrukce klubovny vèetnì
bezbariérového pøístupu.
Kromì krátké pøestávky pokraèovala
výstavba plynovodu v Ústí tak, aby celé
toto dílo bylo dokonèeno v plánovaném
termínu. Pøestávka v pracech nebyla
zavinìna tím, e obec pøestala platit  jak
bylo v Ústí íøeno jedním obèanem , ale
provádìjící firma musela pøejít na jinou
stavbu.
Pracovní èeta obecního úøadu po celé léto
provádìla pravidelnou údrbu veøejné
zelenì, úklid a údrbu høbitovù,
veøejného osvìtlení a drobné opravy
místních komunikací.
Zastupitelstvo obce se kromì pracovních
porad selo na dvou veøejných
zasedáních.

Dalí dvì rozsáhlé a finanènì nároèné
akce zajiovala SÚS Jièín. Jednalo se o
úplnou pøestavbu mostu v Rokopovì a
následnou opravu èásti objízdné trasy
silnice v Zápøiènici. Vzhledem k tomu, e
nový most je podstatnì irí, muselo dojít
k pøeloení plynu a vodovodu. To
zpùsobilo krátkodobé pøeruení dodávky
vody a plynu. Vìtí újmu pociovali
vlastníci nemovitostí podél místní
komunikace. Ta, aè nikdy nebyla urèena
jako objízdná trasa, se jí bohuel stala. I
pøes nìkolik znaèek o zákazu vjezdu a
slepé ulici ji vyuívali nejen místní, ale i
cizinci, jednou projel i zájezdový
autobus. Hustota provozu zde byla
znaèná, pøesto reakce vlastníkù nebyla,
dle naeho názoru, vdy pøimìøená. Krom
slovních potyèek docházelo  hlavnì
v poèátku  i k potyèkám ruèním. Bìhem
dvou mìsícù, po které byla cesta
vyuívána, se na ní objevily rozsypané
upravené høebíky a òùra napnutá pøes
cestu. Natìstí stavbaøi splnili urèený
termín a provoz se vrátil do pùvodního
stavu.
Za OU Eduard Hradecký
starosta obce

Oznámení obèanùm
- seniorùm
Od 1. prosince 2004 nastane zmìna
pøi rozváení obìdù naim seniorùm.
Za paní Paulù, která tuto slubu
zajiovala, bude za stejných
podmínek
slubu
poskytovat
peèovatelská sluba v Nové Pace. Tato
peèovatelská sluba k nám ji nìkolik
let obèanùm obìdy rozváí. Vech 6
obèanù, kterých se toto týkalo, bylo
ji o zmìnì informováno.
Vekeré dalí sluby v sociální oblasti
/koupání, praní prádla, nákupy,
odvoz k lékaøi, dávkování lékù a jiné/
zajiuje peèovatelská sluba pod
odborným dohledem. Ti, kteøí mají o
tuto slubu zájem, se mohou pøihlásit
na OÚ ve Staré Pace.
Protoe se mnoí fámy o zruení
staropackého
peèovatelského
støediska, obecní úøad sdìluje
obèanùm, e peèovatelské støedisko
jako celek se v ádném pøípadì ruit
NEBUDE. Bude nadále slouit pro
schùzky a setkání rùzných spolkù a
pøedevím naich seniorù. Také zde
funguje jeden den v mìsíci pedikúra.
Obecní úøad touto cestou dìkuje paní
Paulù za její více ne desetiletou
obìtavou práci pro nae obèany.
Za OÚ Stará Paka
místostarostka
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KOLA
Pøehled termínù
pedagogických rad
Pedagogické rady v prùbìhu roku
- vdy ve ètvrtek od 15 hodin.
1. ètvrtletí
11. 11. 2004
1. pololetí
20. 1. 2005
3. ètvrtletí
14. 4. 2005
2. pololetí
23. 6. 2005
Závìreèná pedagogická rada:
29. 6. 2005.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KOLY:
Øeditel koly
Zástupce øeditele koly

Mgr. Kamil Pasák
Mgr. Marcela alská

Uèitelé  I. stupeò

1.
2.
3.
4.
5.

tøída
tøída
tøída
tøída
tøída

Zdenka Vrátilová
Mgr. Soòa Stuchlíková
Mgr. Jitka Jírová
Vìra Janatová
Mgr. Kvìtoslava Kamlerová

Uèitelé  II. stupeò 6.
7.
8.
9.

tøída
tøída
tøída
tøída

Vìra Kulihová
Mgr. Jitka Macháèková
Mgr. Martina Nosková
Jana Kuelová

Pøehled tøídních schùzek
5. 10. 2004 úterý 16.00 hodin
plenární schùze rady rodièù, úvodní tøídní schùzky, zvolení
tøídních dùvìrníkù, schválení pøíspìvkù rady rodièù, organizaèní
záleitosti, seznámení s vnitøním øádem koly a pravidly chování

Bez tøídnictví

Milo Barák
Ing. Marek tumpf

Vychovatelky kolní druiny

Markéta Fléglová
Jana Pekárková

11. 1. 2005 úterý 15.30 hodin
spoleèné tøídní schùzky, hodnocení prospìchu a chování za první
pololetí, aktuální informace a problémy, plánované akce ve
druhém pololetí, zimní sportovní výcvik, volba povolání

Romana Krausová
Jiøí Krutský
Vladimíra Nyplová
Jitka Viková

7. 6. 2005 úterý 15.30 hodin
spoleèné tøídní schùzky, hodnocení prospìchu a chování za druhé
pololetí, kolní výlety a exkurze, hodnocení kolního roku,
vyúètování finanèních prostøedkù, informace k závìru kolního
roku

Správa koly
Hospodáøka-ekonomka
kolník
Uklízeèky
kolní jídelna
Vedoucí J
Hlavní kuchaøka
Pomocné kuchaøky

Dana Vodièková
Jitka Smolíková
Vìra Barková
Jaroslava ormová

Organizace kolního roku 2004/2005

Období kolního vyuèování ve kolním roce 2004/2005 zaène
ve vech základních kolách ve støedu 1. záøí 2004. Vyuèování
bude v prvním pololetí ukonèeno v pondìlí 31. ledna 2005.
Období kolního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno
ve ètvrtek 30. èervna 2005.
Podzimní prázdniny:
støeda 27. øíjna a pátek 29. øíjna 2004
Vánoèní prázdniny:
od ètvrtka 23. 12. 2004 do nedìle 2. ledna 2005.
Vyuèování zaène v pondìlí 3. ledna 2005.
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2005.
Jarní prázdniny: od 28. února do 6. bøezna 2005.
Velikonoèní prázdniny:
ètvrtek 24. bøezna a pátek 25. bøezna 2005
Hlavní prázdniny
od pátku 1. èervence do støedy 31. srpna 2005.
Zápis ákù do 1. roèníku je stanoven na den 28. ledna 2005.
Termíny pøijímacích zkouek na støední koly:
první kolo v pondìlí 8. dubna 2005
druhé kolo ve ètvrtek 19. kvìtna 2005
Talentové zkouky v umìleckých oborech v termínu od 15. do
31. ledna 2005.
Státní svátky podle kalendáøe.

Informativní schùzky pro rodièe
16. 11. 2004
Informace tøídních uèitelù a vyuèujících za 1. ètvrtletí
19. 4. 2005
Informace tøídních uèitelù a vyuèujících za 3. ètvrtletí
Informativní schùzky  úterý
I. stupeò:
15.00  16.30 hodin
II. stupeò
15.30  17.00 hodin
Vyuèující budou podávat informace ve svých kmenových
tøídách nebo v urèených uèebnách  forma individuálních
konzultací.

Plán akcí koly
na 1. pololetí kolního roku 2004-2005
ZÁØÍ

filmové pøedstavení v Nové Pace
Poznávací zájezd do Prahy pro áky 4. a 5. roèníku

ØÍJEN

divadelní pøedstavení pro mladí áky
Exkurze do Hradce Králové pro 5. a 6. roèník

LISTOPAD

okrskový a okresní turnaj ve stolním tenise
Zájezd do divadla pro starí áky

PROSINEC

vánoèní vystoupení pìveckých sborù a
dramatického krouku, vánoèní besídka pro áky

LEDEN

bruslaøský výcvik pro mladí áky v Nové Pace
lyaøský výcvik pro starí áky v Krkonoích
Mgr. Kamil Pasák
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KOLKA

Rozlouèení
se kolním rokem
v Berukové tøídì

kolní rok utekl jako nic a je tu opìt pro nás uèitelky trochu
smutné rozlouèení s pøedkoláky.
Tentokrát se konalo pro nai Berukovou tøídu v netradièním
pojetí. Celý program trval dva dny a nelouèili jsme se jen
s pøedkoláky, ale zároveò i se kolním rokem.
Ve zaèalo v pátek 11. 6. 2004 v 18 hodin na zahradì mateøské
koly. Na témìø vechny dìti z Berukové tøídy v doprovodu
rodièù, prarodièù, sourozencù i kamarádù èekalo ohnitì
pøipravované tatínky a hudební skupina Fortissimo. Zaèala
slavnostní chvíle  nai pøedkoláci Andrejka Palmová, Anièka
Cimbálová, Petruka Kuelová, Valentýnka Rulíková, Martínek
Tejchman, Hanièka Rysová a Milánek Vrabec pøedstupovali
jednotlivì pøed celé shromádìní, které si vyslechlo, jak se jim
v M daøilo. Kadý z nich dostal na rozlouèenou trièko
s berukou a podepsal se do pamìtní listiny. Potom jsme si vichni
spoleènì zazpívali hymnu naí tøídy a mohla nastat volná zábava.
K opékání vuøtù nám pìknì hrála skupina Fortissimo. Ovem
tentokrát nám nepøálo poèasí. Poøádná bouøka nás vyhnala do
budovy M. Tam jsme si jetì zatanèili a ve 20.00 jsme my
uèitelky a p. Hrnèíøová s p. Kovaøíkovou, které nám s celou akcí
pomáhaly, zùstaly s dìtmi o samotì.

Nastalo velké chystání se ke kouzelné noci ve kolce.
14 nejodvánìjích dìtí si s sebou pøineslo spací pytle a chystalo
se ulehnout na karimatkách v prostorách Berukové tøídy. Jetì
nás ale èekala zkouka odvahy  výprava za skøítky
Nepoøádníèky s baterkami po ztemnìlé mateøské kole. Skuteènì
jsme je nali. Ti nám potom dìlali spoleènost a do rána ve
spacáècích. Jetì pohádka na dobrou noc a kolka za postupného
ustávání epotu i pochechtávání ztichla. Probudil nás a budík
kolem sedmé hodiny. Nechybìla ranní rozcvièka, dobrá snídanì
a hurá na výpravu.
Pùvodnì plánovanou cestu a na hrad Kumburk jsme pro nejisté
poèasí zkrátili. Uskuteènila se vak do blízkého lesa a ti, kdo se
jí zúèastnili, jistì nelitovali. Vydali jsme se u opìt spoleènì
s rodièi a sourozenci osvobodil nai Beruku, kterou unesl zlý
pavouk Køiák.
Cestou nás èekaly rùzné úkoly a mnohá dobrodruství  setkání
se zlým mravencem a pavoukem Køiákem. Vechno dobøe
dopadlo, Beruku se nám podaøilo osvobodit a za odmìnu si
kadý z dìtí nesl od ní balíèek s dobrotami a hraèkami. Domù
jsme se vraceli unavení, ale astní, e ve dobøe dopadlo.
Naim nyní ji prvòáèkùm pøejeme hodnì tìstí v ivotì a ve
kole samé jednièky.
Za pomoc pøi celé akci dìkujeme tatínkùm, kteøí obstarali døevo
na táborák, paní Jarèe Hrnèíøové a Marcele Kovaøíkové a skupinì
Fortissimo.
Lenka Typltová, uèitelka M

Mandala Arar tama

Kadý z nás se bìhem ivota dostane do situace,
kdy ví, e je potøeba nìco zmìnit. Moná, e se ná ivot
odvíjí jinak, ne bychom si pøáli, nebo si uvìdomíme, e
nìkteré situace se nám v ivotì stále opakují.
Pøed nìkolika lety jsem se dozvìdìla o esencích Arar tama,
které vyrábí amanská léèitelka a alchymistka Sandra
Epstein /Sao Paulo, Brazílie/. Esence Arar tama jsou
z ekosystému brazilského detného pralesa.
Vibraèní esence zachycuje energii prostøedí, skupin rostlin,
liejníkù, hub, mízy stromù, koøenù atd. Nevyrábìjí se tedy
pouze z kvìtù. Pracují na více úrovních, protoe nepracují
jen s jednotlivcem, ale s celým ekosystémem jeho tìla.
Nezamìøují se jen na symptomy, ale dá se pracovat na
uvìdomìní, pochopení koøenù naeho chování, transformace
chování, emocionálních vzorù atd. Sandra Epstein vytvoøila
terapeutický systém mandala Arar tama.

V Èeské republice je nìkolik skupin, ve kterých se lidé snaí
porozumìt vlastnostem esencí, ale pøedevím sami sobì.
Mohou se pouít i krátkodobì, napø. pøi stresu, nespavosti,
potíích pøi studiu a dalích potíích.
Kadý si mùe vybrat podle své intuice anebo mohu pomoci
kineziologickým testem. Název Arar tama pochází
z indiánského jazyka Tupi-Guarani a znamená místo, kde
se rodí svìtlo.
árka Tomeová
Mandala Ararêtama je statickým
znázornìním dynamiky esencí. Je to
pouze model. Celý systém ve
skuteènosti není statický, ale je v
neustálém pohybu. Prùchod mandalou
je cestou po spirále vývoje. Esence
Arar tama jsou velmi inteligentní a
pøi uití se dynamicky pøizpùsobují
potøebám èlovìka, jeho transformaci
a léèení.
Mandala napomáhá jasnìji
porozumìt vlastnostem esencí.
Esence jsou v mandale seøazeny v
osmi úrovních, devátou úrovní je záøící
støed. Uspoøádání esencí není
chronologické, ale tématické.
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KNIHOVNA
Aè by se mohlo zdát, e o prázdninách bude v knihovnì
poloprázdno, opak je pravdou. V prvních 14 dnech èervence,
kdy vechny dovolenkující se zaskoèila nepøízeò poèasí,
knihovna praskala ve vech. Spousta ètenáøù se také chtìla
pøedzásobit na celé prázdniny a velkou mìrou se na návtìvnosti
podílejí chataøi a chalupáøi, kteøí jsou vdy èastými a vítanými
hosty v knihovnì.
Hned poèátkem záøí se zde uskuteènily dvì akce. V sobotu 11.9.
se pøed 17. hodinou zaplnila roubenka tìmi, koho zajímá vìtìní
z karet, intuice, horoskopy, minulé a budoucí ivoty, výklady
snù, informace o Reiki a dalí podobná témata. Navtívili nás
manelé Lenka a Jirka Balo z Mostu, kteøí se ji mnoho let
zabývají meditací a vím, co s tím souvisí, a astroloka Olga
Bojkiwová.
Pøedávám dál, co mi o svém pobytu ve Staré Pace napsali.
Milí pøátelé,
V sobotu 11.9. v krásné knihovnì probìhlo hezké
povídání. Povídalo se o energii, vìtìní, Reiki, o minulých a
budoucích ivotech a jiných zajímavých tématech. Krásné
meditace pomohly vem zharmonizovat èakry. Díky velkému
poètu milých lidièek to byl krásný sobotní veèer, plný lásky,
zajímavého povídání a nových informací. Velká úèast lidí nám
ukázala, e i u Vás mají i mladí lidé zájem o informace, které
jsme vám rádi poskytli. Témìø tøi hodiny otázek a odpovìdí
rychle utekly.
Lenka, Jirka a Olga z celého srdce dìkují za láskyplné
pøijetí, za nádhernou atmosféru v knihovnì ve Staré Pace, tìíme
se na dalí setkání a pøedáváme vzkaz:
Jste a Vae srdce jsou otevøená a znají lásku. Neznevaujte
tento dar. Vem  plnou náruè lásky, poehnání a úspìchù.
I podle mého názoru se setkání vydaøilo a setkalo se s kladným
ohlasem. Troku èiní vadu na kráse poznání, e vìci, o kterých
jsme si zde povídali, hned zatepla nìkdo pouil k zaruèeným
drbùm. Nae povídání samozøejmì nebylo tajné a nìkteøí z nás
se zde o sobì dozvìdìli velice zajímavé vìci z minulého i
budoucího ivota. Ale právì proto, e jsme vytvoøili takovou
pospolitou skupinu a povídali jsme si o vìcech, které se
vymykají bìnému chápání naich smyslù, jednalo se o vìci
velice intimní, které patøí jen tomu, koho se týkají. Pøi pøítím
setkání bude nejspí nutné vechno povídání zeveobecnit a
soukromé dotazy øeit v ústraní. Je to veliká koda, protoe
atmosféra byla velice pøíjemná.

VÝSTAVA POHLEDÙ STARÉ PAKY

Hned v pondìlí 13.9. byla zahájena výstava pohledù z historie
Staré Paky. Pan Josef Tomá z Nové Paky sbírá pohledy ji 25
let a byly tu opravdu veliké skvosty. I tìm, kteøí ve Staré Pace
proili celý ivot, dalo nìkdy velkou práci zorientovat se, které
místo pohled ukazuje. Na vlastní oèi jste se mohli pøesvìdèit,
jak se mìní krajina a výstavba i výsadba zelenì v obci. My, co
jsme ve Staré Pace relativnì krátkou chvíli, jsme potøebovali
zasvìcený výklad i s vysvìtlivkami. Odborníci mohli také
poznat, který pohled byl titìn pro majetného nebo chudého
obèana. Nejstarí pohledy nesly rok vydání ji 1898.
Prostì, kdo pøiel, neprohloupil. Výstava trvala 14 dní, ale
nejrunìji zde bylo poslední dva dny pøed ukonèením. A jak se
postupnì dozvídám, mnoho lidí ke své kodì o výstavì vìdìlo,
ale zapomnìli.
Peníze, kterými návtìvníci výstavy pøispìli, byly poukázány
na konto Obèanského sdruení ivot bez bariér.
Sledujte prosím peèlivìji letáky i pozvánky a plakáty, vechna
dùleitá sdìlení jsou hláena také obecním rozhlasem. Mohlo
by se stát, e vám pøítì uteèe nìco opravdu dùleitého!!!

Pro ikovné eny

Ti, kteøí pravidelnì
navtìvují akce knihovny,
vìdí, e vyslovím-li jméno
Dana Peková, chystá se
dílna dobrých nápadù. A je
to tu opìt. Ve ètvrtek
11.11.2004 se v knihovnì od
17.00 hodin uskuteèní
tvùrèí dílna, tentokrát se
jedná o ubrouskovou
techniku. Kadá úèastnice
/muùm samozøejmì není vstup zakázán/ si pøinese nìjakou
sklenici nebo kvìtináèek, plochý tìtec, malé ostré nùky a
poplatek 50.- Kè. Budeme se uèit ozdobit ubrouskovou technikou
vámi pøinesenou sklenici. Není bezpodmíneènì nutné, aby
vechny ikulky pøily ji od 17.00 hodin, tato práce se dá dìlat
postupnì, na vechny se dostane. Tentokrát budeme pouze
pracovat, Dana pøiveze k prodeji nìjaké drobné pøedmìty.
Pokud budete mít zájem nakoupit si na Vánoce dáreèky pro své
nejblií, zapite si do kalendáøe datum 2.12.2004, kdy
v knihovnì probìhne prodejní akce textilního zboí a dárkových
pøedmìtù z dílny Dany Pekové. Nejsou to jen tradièní poltáøky,
ale mnoho dalích pøedmìtù, které jistì potìí nejednu
hospodyni. Pokud si chcete objednat nìjaký konkrétní pøedmìt
nebo potøebujete zboí v konkrétní barvì, pøijïte se domluvit
11. 11., aby Dana ve do Vánoc pro vás stihla pøipravit.
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V bøeznu vypukla v èeských mediích, ale hlavnì v knihovnách
akce Hledáme nejoblíbenìjí knihu.
Proè nejoblíbenìjí knihu?
Èetba je jednou z nejpopulárnìjích forem spoleèenské a
kulturní zábavy, ale také jedním z nejdùleitìjích nástrojù
získávání informací a poznání. Lidé ètou pøedevím proto, aby:
- pøíjemnì strávili svùj volný èas,
- povzbudili svou pøedstavivost,
- získali informace a poznání,
- uvolnili svùj stres,
- unikli pøed nepøízní osudu.
V souvislosti s rozvojem nových médií a dlouhodobým trendem
vizualizace mezilidské komunikace se v populaci stále silnìji
projevuje druhotná negramotnost. Jedná se o jev, kdy se èlovìk
sice nauèí zvládnout základy psaní a ètení, ale ztrácí schopnost
pomocí èetby aktivnì získávat a vyhodnocovat informace a
promìòovat je ve znalosti.
Akce MOJE KNIHA, organizovaná Svazem knihovníkù a
informaèních pracovníkù ÈR (SKIP), je zamìøena na vechny
skupiny obyvatel. Jedná se o pestrou paletu aktivit na podporu
èetby, která si klade za cíl:
zjistit nejoblíbenìjí knihy obyvatel Èeské republiky
zvýraznit význam èetby pro vzdìlání a kadodenní ivot
zvýit potìení z èetby, rozíøit ètenáøský výbìr literatury
získat nové ètenáøe a podporovat diskusi o èetbì
zvýit zájem o sluby knihoven

Jak si vybrat svou nejoblíbenìjí knihu?
Nejoblíbenìjí knihu lze vybírat podle nerùznìjích hledisek a
kadý musí rozhodnout, které je pro nìj nejdùleitìjí. Mùe to
být napøíklad:
kniha, která mì nejvíce ovlivnila,
kniha, ke které se èasto vracím,
kniha, kterou bych doporuèil/a dobrým pøátelùm,
kniha, která zmìnila mùj ivot,
kniha, na kterou nemohu zapomenout,
kniha, která mne uvedla do jiného svìta,
kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pustý
ostrov apod.
Pravidla hlasování
Kadý úèastník ankety má právo v prùbìhu ankety (tj. od bøezna
do øíjna 2004) hlasovat pouze jednou.
Výbìr nejoblíbenìjí knihy není omezen ádným literárním
ánrem a kadý mùe hlasovat pro jakýkoliv vydaný titul beletrie,
poezie èi odborné literatury.

A zde jsou výsledky:

NEJOBLÍBENÌJÍ KNIHA OBYVATEL ÈESKÉ REPUBLIKY
V anketì bylo odevzdáno 93 252 hlasù.

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
26
27
28
29
30
31
32
33

Název
Harry Potter
Pán prstenù
Bible
Saturnin
Babièka
Egypan Sinuhet
Malý princ
Co ivot dal a vzal
Vejce a já
Dìti z Bullerbynu
Krteèkova dobrodruství
Osudy dobrého vojáka vejka
za svìtové války
Øeka bohù
Ferda mravenec
Robinson Crusoe
Rychlé ípy
Hoi od Bobøí øeky
Alchymista
My dìti ze stanice ZOO
Bylo nás pìt
Povídání o pejskovi a koèièce
Kytice z povìstí národních
Znamení Blíencù
Honzíkova cesta
Lovci mamutù
Memento
Dáeòka èili ivot tìnìte
Pohádky
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
Spravná pìtka
To
Svìt podle Garpa
Mach a ebestová

Jméno
Rowlingová Joanne Kathleen
Tolkien John Ronald Reuel

Národnost
anglická
anglická

Jirotka Zdenìk
Nìmcová Boena
Waltari Mika
Saint-Exupéry Antoine de
MacDonaldová Betty
MacDonaldová Betty
Lindgrenová Astrid
Miler Zdenìk

èeská
èeská
finská
francouzská
americká
americká
védská
èeská

Hlasy
4301
2697
1996
1888
1082
895
832
686
673
662
647

Haek Jaroslav
Smith Wilbur A.
Sekora Ondøej
Defoe Daniel
Foglar Jaroslav
Foglar Jaroslav
Coelho Paulo
F. Christiane
Poláèek Karel
Èapek Josef
Erben Karel Jaromír
Lanczová Lenka
Øíha Bohumil
torch Eduard
John Radek
Èapek Karel
Nìmcová Boena
Tolkien John Ronald Reuel
Blytonová Enid
King Stephen
Irving John
Macourek Milo

èeská
anglická
èeská
anglická
èeská
èeská
brazilská
nìmecká
èeská
èeská
èeská
èeská
èeská
èeská
èeská
èeská
èeská
anglická
anglická
americká
americká
èeská

600
577
529
526
483
445
404
404
402
371
358
356
347
336
335
332
329
325
308
296
293
291

7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tøi kamarádi
Kája Maøík
Duna
Brouèci
Pan Kaplan má stále tøídu rád
Záhada hlavolamu
Vinnetou
Postel plná rùí
Robin
1984
Dívky v sedlech
O Mikeovi
Mistr a Markétka
Jana Eyrová
Quo vadis
Bídníci
Jih proti Severu

Remarque Erich Maria
Háj Felix
Herbert Frank
Karafiát Jan
Rosten Leo Calvin
Foglar Jaroslav
May Karl
Lanczová Lenka
Frýbová Zdena
Orwell George
Bryantová Bonnie
Lada Josef
Bulgakov Michail Afanasjeviè
Brontëová Charlotte
Sienkiewicz Henryk
Hugo Victor
Mitchell Margaret

nìmecká
èeská
americká
èeská
americká
èeská
nìmecká
èeská
èeská
anglická
americká
èeská
ruská
anglická
polská
francouzská
americká

291
289
284
267
252
246
245
238
231
230
224
212
210
206
205
204
195

Dìkuji tìm, kteøí se do ankety zapojili a poslali nejmilejí knize svùj hlas. Jetì stále se hodnì ète a lze jen doufat, e cestu
ke knize si najdou i dalí, hlavnì mladí ètenáøi.
knihovnice

Vítání obèánkù

A je to tady znovu. Ve Staré Pace i v okolních vesnicích jsou
nepøehlédnutelné. Kdo? No pøece maminky s koèárky. My máme
milou povinnost pøivítat tyto mròousky do ivota. Slavnostní
setkání se uskuteènilo v sobotu 9. øíjna 2004 a protoe se dìtí
selo 20, vítalo se natøikrát. Vítání obèánkù probìhlo ve stejné
podobì, jak jsem ji nìkolikrát psala  program áèkù Z,
slavnostní zápis do kroniky, pøedání dáreèkù a kvìtin a
v neposlední øadì samozøejmì fotografování.

V sobotu jsme tedy pøivítali tyto obèánky:
Elika Køíová
Rokopov
Nikola Kohútová
Stará Paka
Hana Selveková
Stará Paka
Zdenìk Kavan
Stará Paka
Antonín Doubek
Stará Paka
Denis Dytrych
Stará Paka
Tomá Martínek
Stará Paka
Janet Martínková
Stará Paka
/ji není miminko, vítáme dodateènì/
Tadeá Kmínek
Stará Paka
Klára Sochorová
Rokopov
Jana Nyplová
Stará Paka
Jakub Chomaniè
Ústí
Matyá Rajm
Ústí
Filip Anto
Zápøiènice
Samuel Kohár
Rokopov
Markéta Splítková
Stará Paka
Barbora Jaroová
Stará Paka
Ondøej Lacina
Ústí
Kateøina Lacinová
Ústí
/ji také není miminko/
Valentina Tomáková
Stará Paka
Pøejeme vem dìtem i jejich rodièùm hodnì zdraví, tìstí a
spokojenosti v dalím ivotì.
za SPOZ H. Hylmarová
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JAKÉ BYLY PRÁZDNINY U NÁS
V ROKOPOVÌ
26. èervna:
Jetì ne dìtem zaèaly velké dvoumìsíèní prázdniny, mìl
se v Rokopovì uskuteènit pochod na Kumburk. V tento
krásný sluneèný den se mìli obyvatelé naí vesnièky
vypravit uctít památku pana Karla Zuzánka, který vloni na
Kumburku tragicky skonal. Na cestu se vydal pouze jeden
jediný èlovìk, pan Jiøí Sucharda st.
19. èervna se v Jièínì konala Hasièská soutì, které se
zúèastnilo drustvo en a obsadilo 13. místo.
ÈERVENEC:
Hned první den prázdnin zaèaly opravy mostu v Rokopovì.
Uzavírka probíhala celé dva mìsíce. Co to znamenalo pro
nae obyvatele snad ani nebudu rozvádìt, kadý se k této
situaci postavil jinak.
Od 1. 7. do 13. 7. také probìhla na naem kulturním domì
oprava fasády.
V sobotu 3. 7. se i pøes nepøízeò poèasí uskuteènil místní
turnaj v nohejbalu trojic. Drustva byla jen dvì, a tak si
zahrála pár setù proti sobì.
V pondìlí 5. 7. se vydala skupinka lidí na kolech do Bìlé.
Tam zjistili, e v místní hospùdce mají zavøeno, vydali se
proto zpìt a svùj výlet zakonèili ve Staropacké Sokolovnì.
16. èervence provedl SDH v Rokopovì svoz elezného
rotu.
17. èervence se uskuteènil hasièský den. Od 8. hodiny ranní
probìhl úklid hasièárny a údrba hasièských vìcí a
pøístrojù. Od 14. hodiny se konalo kolení hasièù a naveèer
byla pøipravena zábava. Na plácku u kulturního domu bylo
pøipraveno posezení, opékalo se vepøové a kuøecí maso a
jako pøíloha se podával zeleninový salát. Poèasí a hlavnì
nálada se vydaøily.
SRPEN:
V sobotu 14. srpna se i pøes nepøíznivé poèasí konal tradièní
turnaj v nohejbale trojic, tzv.pouový.
Tentokrát se zúèastnilo 9 drustev:
1. místo
Traktorka
2. místo
Horka
3. místo
Obecná kola
Na dalích místech se umístily  Esa, Sklep, Eda tým,
Èochtani, Zemìdìlec a Stará garda.
26. srpna oslavila své krásné 40. narozeniny kamarádka,
pøítelkynì a èlenka SDH v Rokopovì pí. Lenka Toovská.
Jetì jednou jí za vechny pøeji hodnì a hodnì zdraví, tìstí
a samé krásné a pøíjemné chvíle v dalích letech.
ZÁØÍ:
4. záøí byl ze Dvora Králové vypraven vlak do Bratislavy.
Nebyl to obyèejný vlak. Vagóny a jejich zaøízení bylo
starodávné. V Bratislavì se konala výstava dobových
lokomotiv, vagónù a pøísluenství, kterou si nai cestovatelé
nenechali ujít.
5. záøí zemøela manelka dlouholetého èlena SDH p.
Jaroslava Metelky, pí. Hana Metelková. Skonala náhle ve
vìku 73 let.
A co se jetì dìje u nás v Rokopovì?
V sobotu 25. záøí je uspoøádán zájezd na Zahradu Èech do
Litomìøic. Jak tento výlet dopadl, se dozvíte v pøítím
vydání Podhoranu.
Zuzánková Andrea - kronikáøka

SPOLEÈENSTVÍ ZDRAVOTNÌ
POSTIENÝCH NOVÁ PAKA

Spoleèenství zdravotnì postiených Nová Paka sdruuje
zdravotnì postiené obèany ji 10 let, a to z Nové Paky a okolí,
i obèané Staré Paky jsou naimi èleny, a to v poètu 86.
Jsme èleny Národní rady zdravotnì postiených ÈR a èleny
Èeské rady humanitárních organizací ÈR. Jedna z èinností naí
organizace je pomoc postieným obèanùm poradenskou slubou,
právní poradnou, dále poøádáme rùzné pøednáky  jak
zdravotní, tak i rùzné besedy o naem kraji, besedy s policií o
naí bezpeènosti, o pouití bylin podle léèitele Váni a dalí
rùzná témata. Kadý mìsíc nás navtìvuje astrolog Havelka, se
kterým se obèané radí o svých nemocech.
Kadý rok poøádáme rekondièní pobyty v Janských Lázních,
dále rekreaèní pobyty v Krkonoích. Pro vechny pøipravujeme
zájezdy po vlastech èeských, do divadel, pøátelská posezení kadý
mìsíc u Militkých. Tìchto akcí se v hojné míøe úèastní i staropaètí
èlenové. Cvièíme pro nabytí energie Èchi-Kung kadý ètvrtek
pod vedením Mgr. Marie Voøíkové.
Zapùjèujeme kompenzaèní pomùcky: invalidní vozíky, sedaèky
do vany, masání vibraèní poltáø, navýení mísy WC, vozík do
sprchy, ortoped. kolo, veslový trenaer, autotrakèní lehátko,
solux Bio  V lampu, francouzské hole a dalí.
Pro sluchovì postiení obèany zajiujeme prodej levnìjích
baterií do sluchadel, èistící a vysouecí tablety, pro znaèku Widex
jsou k dostání kromì baterií i kartáèek a ouchátko na èitìní
koncovek, dále opravujeme hadièku do sluchadel.
Zabýváme se také humanitární èinností  ji 10 let sbìrem odìvù
i dìtského oacení, peøin, dek, loních souprav, hraèek, knih i
pouitých pohledù, vlny, bavlnek. Potøebné jsou i brýle a dalí
vìci pro humanitární pomoc pro oblasti postiené povodnìmi,
válkou a podobnì. Tyto dary odváí a tøídí Diakonie Broumov,
která dodává humanitární dary potøebným nejen v tuzemsku,
ale i v zahranièí.
Jako nezisková organizace jsme závislí na pøíspìvcích od èlenù
a darech sponzorù, kterým tímto dìkujeme.
Za výbor org. SZP Miroslav ulc - pøedseda
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Ach ten nepoøádek

Pøed dvìma lety se mi naskytla pøíleitost navtívit Nizozemí a pøedevím seznámit se s holandskou rodinou. Pùl roku
po mém odjezdu z této zemì jsem naopak já mohla pøivítat onu rodinu zde v Èechách a pohostit ji u sebe doma. S tím
samozøejmì souvisela i prohlídka Staré Paky. A bìhem ní jsem si uvìdomila, e to, co zde máme my, oni ve své zemi nemají.
Nepoøádek.
Bohuel se ve Staré Pace za dva roky témìø nic nezmìnilo. Zarostlé okraje cest, neposeèené bøehy, nezametené chodníky,
nepoøádek v autobusových budkách, do kterých se títím vstoupit apod. Je chvályhodné, e se zde postavily nové domy a
bytovka, ale copak mají anci vyniknout, kdy okolí kolem nich pùsobí studenì a pinavì? Ano, prostøedí kolem koly a
obecního úøadu vypadá vskutku hezky, jene co okraje Staré Paky?
Nechci a nebudu vak soudit jen obec. Kadý by mìl zaèít pøedevím u sebe. Proè hromadit vìci, které nám u
doslouily a vystavovat je na zahradì? A proè ty výstavní kusy neodvezeme na skládku nebo do sbìru za úèelem
ekologické likvidace, ale dál je úspìnì skladujeme na dvorku? No, je pravda, e nìkteøí své odpadky neskladují, ti je rovnou
pálí Není nejpøíjemnìjí vìtrat a zároveò si do bytu poutìt kouø a dým s bùhvíjakými splodinami.
A co øíci závìrem? Doporuèuji vem malý výlet napøíklad do Rakouska, staèí jen pár kilometrù za hranice. Tam pochopíte, o
co mi jde a snad si vezmete inspiraci.
Adéla Antoová

SPORT
6. PAKA CUP

V sobotu 2. øíjna probìhlo ve sportovní
hale 1. Základní koly v Nové Pace ji 6.
kolo PAKA CUPU v Boccie.
Konal se u podruhé pod zátitou
Obèanského Sdruení ivot Bez Bariér.
Tentokrát vak ji v mnohem vìtím
rozsahu co do poètu závodníkù.
Protoe se zúèastnilo 32 hráèù na vozíèku
z celé republiky, bylo nutné poprvé
zajistit hráèùm i jejich doprovodùm
ubytování. Ani ve snu by mne ale
nenapadlo, jaký problém bude zajistit
estnácti vozíèkáøùm nocleh. Oslovili
jsme místní hotely, ale ani jeden není
bezbarierový.
Zkusili jsme to i v internátu Gymnázia a
SPg v Nové Pace, kde nám ochotnì
ubytovali dva závodníky, ale jen
proto, e si dokáí kousek pøejít o
berlích. Nakonec jsme sehnali
ubytování a v Nové Vsi nad
Popelkou. Je zde pension Nadace
Tábor kde nám ubytovali ètrnáct
zbylých vozíèkáøù.
Turnaj zaèal s mírným
zpodìním v pùl deváté ráno.
Zahájil ho Martin Paøízek
s nìkolika chlapci z krouku Domu
Mládee. Pøedvedli akrobatické
skoky a potom se u zaèalo hrát.
Odehráno bylo 168 zápasù. Hráli
zde zaèáteèníci, ale i zkuení borci.

Nìkteré hry byly opravdu na vysoké
úrovni. Rozhodèí byli vìtinou amatéøi
dobrovolníci, pøesto soudcovali perfektnì
a zaslouí pochvalu. Kolem estnácté
hodiny se odehrál poslední, finálový
zápas, mezi Radkem Procházkou a
tefanem Pekarou (oba SC Koumberk).
Zápas se dá oznaèit jako infarktový a já
osobnì bych ho pøirovnal svou kvalitou
a napínavostí k zápasu Èeska proti
Kanadì na Svìtovém poháru. Nakonec
mìl víc tìstí R. Procházka, který vyhrál
v prodlouené høe 7:6, druhý . Pekara a
tøetí skonèil J.Pelikán, kterému se
nepodaøilo obhájit páté vítìzství. Putovní
pohár tedy cestuje do Koumberku.
Podrobné výsledky s fotkami najdete na
internetu na: http://boccia.unas.cz
Závody moderoval pan Martin Paøízek,
který pøispìl i svým vystoupením Tai-chi
v závìru akce. Ke slovu se dostal i starosta
Nové Paky pan Cogan , který se vyjádøil
k naim plánùm s bývalým objektem
psychiatrie v Nové Pace a spoleènì
s místostarostkou Staré Paky paní
Hlostovou pøedali ceny závodníkùm. Na
úplný závìr jsem vyzval vechny nae
sponzory k exhibiènímu turnaji v bocci,
který máme v plánu jako dalí sportovní
akci naeho sdruení BB.

JÓGA

Zveme Vás na cvièení, pøi kterém nezáleí
na vìku, pohlaví ani na kondici, ale pouze
na vùli zaèít na sobì pracovat, a tak
pomoci svému tìlesnému a duevnímu
zdraví.
Jóga pro zaèáteèníky a mírnì pokroèilé
zaèíná 11.10.2004, scházet se budeme
kadé pondìlí od 18.45 do 20.00 hodin
v tìlocviènì základní koly ve Staré Pace
pod vedením L.Typltové. Vezmìte si
s sebou volný odìv a podloku na cvièení.
V pøítím roce bychom chtìli uskuteènit
oficiální mistrovský turnaj OZP CUPu, ale
ve závisí na tom, jestli zajistíme
ubytování pro 150 úèastníkù tohoto
turnaje.
Pro hráèe bylo bìhem dne pøipraveno
mnoho akcí, napø.
- prezentace vozíkù a kompenzaèních
pomùcek firmy Meyra.
- zástupce dánské firmy Coloplast
pøedstavil inkontinentní pomùcky a
zdravotní potøeby.
Celý turnaj bych zhodnotil jako
zatím nejlepí, koda jen, e pøes mnohá
pozvání sponzorù a vyvìené plakáty, se
na nás pøili opìt podívat jen opravdoví
kamarádi a zástupci obcí Stará a Nová
Paka. Zjiujeme, e mnoho lidí si stále
myslí, e si jenom hrajeme. Pokud by si
nìkdy na nás udìlali èas, vidìli by
opravdové úsilí a radost z dosaených
výkonù a pak by si mnozí uvìdomili, co
je vlastnì zdraví a tìstí v ebøíèku
hodnot lidského ivota. A jetì jedno je
jasné, bez pomoci Vás dobrovolníkù a
sponzorù se prostì nae práce neobejde.
DÌKUJEME
Jan Pelikán
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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

Podhoran - ètvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce: Hana Hylmarová, Mgr. Ivona Hykyová, Mgr. Jitka Macháèková, Vladimíra Frýbová a Eduard
Hradecký. Redakèní uzávìrka 7. 10. 2004. Vychází 4x roènì. Náklad 230 ks. Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka

