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SLOVO NEJEN PRO STAROSTU
Z

ačátek roku, a tedy i prvního čtvrtletí
roku 2005 připomínal spíše přicházející jaro. Bohužel, konec ledna, únor a část
března nás přesvědčily, že zdání mnohdy
klame. Zimní údržba ulic dokonale prověřila připravenost smluvního partnera
Agrochov a.s. a pracovní četu obecního
úřadu. Domnívám se, že se svých úkolů
zhostily – až na drobnosti – dobře. Hůře
tento nápor paní zimy nesla obecní pokladna. Náklady na likvidaci sněhové
nadílky a posyp komunikací činily cca
175.000,-Kč. Přicházející jaro vyžaduje
i patřičnou přípravu nejen na úklid obce,
ale zejména přípravu na zahájení předpokládaných investičních akcí v obci.
Bylo připraveno, zastupitelstvem schváleno a podepsáno několik smluv o dílo.
Na prvním místě jde o smlouvy zajišťující
realizaci největší investiční akce letošního
roku. Obec Stará Paka byla vybrána mezi
20-ti investory, kteří dostanou možnost

vybudovat hřiště na malou kopanou s
umělým povrchem. ČMFS dodá umělý
povrch, krajský úřad Hradec Králové
poskytne dotaci ve výši 1 650 000,-Kč.
Aby celý sportovní areál byl letos dokončen, musí obec investovat ještě zhruba
1 500 000,-Kč.
Z dalších plánovaných akcí byla dokončena přestavba dětského hřiště spočívající
v odstranění starého kovového vybavení
a nahrazení několika novými dřevěnými
prvky. Tato přestavba si vyžádala náklad
100 000,-Kč. Přestavba bývalé knihovny v budově obecního úřadu vyřešila
neudržitelný stav účtárny. Nová účtárna
zajistí nejen nesrovnatelně lepší pracovní
podmínky účetních, ale i příjemnější a
důstojnější prostředí pro občany přicházející na OÚ.
V současné době dokončuje četa obecního
úřadu doplněná o 2 pracovníky z úřadu
práce a dvěma odsouzenými k alternativ-

ním trestům úklid obce a přípravu techniky na další období.
Zastupitelstvo obce se v prvním čtvrtletí
sešlo na několika pracovních poradách a
dvou veřejných zasedáních.
Eduard Hradecký – starosta obce

Z obsahu čísla
usnesení zastupitelstva
slavná rodačka
školní karneval
knihovna
rozhovor
staropacký sport

Uplynulé čtvrtletí a očekávané akce v roce 2005 v obci
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USNESENÍ z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného
7. 4. 2005
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Kontrolu usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 2. 2005.
2/ Informaci o nesplácení úvěru z SFRB Ing. Onderčaninem.
3/ Informaci o neplacení nájemného pí. Balogovou.
4/ Zápis z jednání kontrolního výboru obce Stará Paka ze dne 8. 3. 2005.
5/ Vnitřní směrnici k úplatě v MŠ – příspěvek na neinvestiční náklady.
6/ Smlouvu o zajištění samostatné působnosti – pí. Fidlerová.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2/ Ověřovatele zápisu p. Z. Matouše a návrhovou komisi ve složení p. L. Frýba a J. Knap.
3/ Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2004 bez výhrad.
Zodpovídá: starosta do 30. 6. 2005
4/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou.
Zodpovídá: starosta do 30. 6. 2005
5/ Tyto smlouvy: - s firmou GOLDWARE s.r.o., Nová Paka – poskytování internetových služeb pro OÚ Stará Paka a knihovnu
s pojišťovnou Kooperativa a.s. – připojištění budov majetku obce Stará Paka dle přiloženého seznamu
s firmou TOMOVY PARKY spol. s.r.o., Karlovice na výstavbu a vybavení dětského hřiště
s firmou ATS HOLDING s.r.o, Havlíčkův Brod na dodávku kancelářského nábytku
KÚ Hradec Králové na poskytnutí fin. prostředků ve výši 1 650 000,- Kč na vybudování hřiště na malou kopanou
s ČMFS o dodávce umělého povrchu na hřiště pro malou kopanou
s firmou PROS s.r.o., Brno na výstavbu podkladu, mantinelů a umělého osvětlení pro hřiště na malou kopanou
s firmou NADOZ s.r.o., Nová Paka – cenová nabídka na vybudování oplocení, zámkové dlažby
a parkoviště na sportovním areálu “Sokolák"
s firmou FENYNETS, Stará Paka na zhotovení zateplovací fasády budovy klubovny v areálu “Sokolák”
s Janem Přibylem, Vojice – zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v ulicích J. Brože a U Splavu
Zodpovídá: starosta - průběžně
6/ Prodej pozemků parc. č. 20/3 v k.ú. Ústí, parc.č. 71/1 – část v k.ú. Stará Paka a parc. č. 91/1 a 91/2 se zachováním věcného
břemene v k.ú. Karlov.
Zodpovídá: starosta - průběžně
7/ Dotace neinvestičním organizacím: Český svaz včelařů – 3 000,- Kč, Společenství zdravotně postižených Nová Paka –
10 000,- Kč, Život bez bariér – 3 000,- Kč, TJ Sokol Roškopov – 1 500,- Kč , Jezdecké a kynologické sdružení - 15 000,- Kč,
TJ Sokol Stará Paka – 10 000,- Kč
Zodpovídá: hlavní účetní, starosta do 30. 6. 2005
8/ Dodatek č. 1 k odpisovému plánu ZŠ dle přiložené žádosti.
9/ Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ dle přílohy Zodpovídá: ředitel ZŠ
10/ Doplnění zřizovací listiny MŠ dle přílohy Zodpovídá: ředitelka MŠ
11/ Rozpočtové opatření č. 2 – převedení fin. prostředků na kapitolu č. 3421.
Zodpovídá: hlavní účetní - průběžně
12/ Zástupce na jednání valné hromady V.O.S. a.s. Jičín dne 22. 4. 2005 za obec Stará Paka paní Věru Hlostovou, jako náhradníka pana Štefana Válka.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce do 22. 4. 2005
13/ Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce - průběžně
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1/ Pojištění lesů obce Stará Paka u Hasičské pojišťovny.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá:
1/ Starostovi obce odstranit rozdíly a nesrovnalosti v evidenci nemovitostí na LV v KN a evidenci majetku obce zjištěné při
přezkoumání hospodaření obce - do 31. 10. 2005.
Zodpovídá: starosta do 31. 10. 2005
Zastupitelstvo obce odvolává:
1/ Pana Ing. Jána Onderčanina jako člena kontrolního výboru obce Stará Paka z důvodu porušení pravidel smlouvy o úvěru č.
200208 čl. 9 uzavřené mezi obcí Stará Paka a ing. Onderčaninem dne 12. 2. 2003.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce, termín: ihned
Zastupitelstvo obce jmenuje:
1/ Za člena kontrolního výboru paní Ivonu Hykyšovou
Zodpovídá: zastupitelstvo obce, termín: ihned
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce, 1 člen ZO se zdržel

3

SLAVNÁ RODAČKA
O slavných rodácích se píše většinou v souvislosti s historickými
událostmi a vzdálenými vzpomínkami. Stará Paka však má i v
současnosti osobnosti, kterými se může chlubit.

Jednou z nich je Milena Oda, my ji však známe pod
občanským jménem Šulcová.
Narodila se v Jičíně v roce 1975, navštěvovala základní školu ve
Staré Pace a další studia ji zavedla do Německa, kde dnes žije.
Je překladatelkou, tlumočnicí, píše německy prózu a divadelní
hry. Dramaturgicky spolupracuje s německými divadly. Získala
cenu poroty v mezinárodní literární soutěži německy mluvících
autorů a autorek v Berlíně, v roce 2004 byla navržena na podpůrnou cenu města Dusseldorf za literaturu. Je to milá, skromná
a hlavně pilná dívka, která se vždy ráda do Staré Paky vrací.
Vzpomíná na pí. uč. Žalskou, od které dostala základy literatury.
Také vzpomíná, jak byla pyšná, když svoje slohové cvičení četla
před celou třídou. Je pravda, že nic nepřichází samo, jsou to léta
odříkání, dřiny, psaní a psaní.
V březnu byla Milena Oda v nejužší nominaci na cenu Alfreda
Radoka, kterou uděluje Nadační fond Cen Alfreda Radoka na
základě hlasování divadelních kritiků a publicistů v časopise
Svět a divadlo. Tato soutěž se koná již od roku 1992. Letos se
jí zúčastnilo 54 autorů s 58 texty. Pětičlenná porota složená z
českých a slovenských dramaturgů rozhoduje o textech, jejichž
autoři zůstávají v anonymitě. Finalisté soutěže jsou zveřejněni
až po definitivním rozhodnutí poroty.
I když nakonec Milena Oda hlavní cenu nezískala, již samotná
nominace je velikým příslibem do budoucna, je možné, spíše
pravděpodobné, že o naší rodačce ještě uslyšíme. Nám nezbývá,
než jí držet palce.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obecní úřad ve Staré Pace oznamuje, že svoz nebezpečného odpadu bude 4.6.2005. Podrobnější informace budou
vyvěšeny na plakátech.
Hlostová

ŠKOLA
Jarní vyprávění žáků pátých tříd na pět předem zadaných slov. Poznáte, která slova to jsou?

První znaky jara
Tomáš Nosek

Na jaře taje sníh, pukají ledy, stromy kvetou a přilétají první ptáčci. Už
fouká vlahý vítr, sněženky rozkvétají v tajícím sněhu. Ráno nás probouzí
ptačí cvrlikání. Lidé okopávají zahrádky. Čápi si staví hnízda na komínech.Všichni mají radost z teplých dnů.

Jarní vyprávění o přírodě
Michaela Hykyšová

Sníh pomalu taje a sluníčko začíná vládnout nad krajinou, kde se všichni
připravují k jaru. Začínají rozkvétat sněženky a také bledule a narcisy.
Sluníčko sice svítí, ale vlahý vítr nepřestává vát. Stěhovaví ptáci už přilétli
z teplých krajů a je slyšet jejich cvrlikání.

Konečně jaro
Alena Zoubková

Zem se probouzí a všechno ožívá. Po dlouhé zimě v Podkrkonoší voní vlahý
jarní vzduch. Na stráních rozkvetly sněženky a v údolích jsou stružky z
tajícího sněhu.Všechnu krásu dokresluje cvrlikání ptáků.
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ŠKOLNÍ KARNEVAL

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Konečně! Už je tu 23. březen – den, kdy se koná náš karneval!
Jenže aby mohl úspěšně proběhnout, muselo se začít pořádně
pracovat.
I když se vše připravovalo poslední tři dny, díky píli Hanky
Haasové ceny do tomboly na své budoucí výherce čekaly už pár
týdnů. A že jich nebylo málo!
A na čem jsme pracovali ty tři dny? Kluci sháněli aparaturu, aby

Leden 2005 kromě dopilovávání známek proběhl v duchu příprav
na pokračovací lyžařský kurz. Až do 15. ledna to vypadalo, že
snad ani nikam nepojedeme vzhledem ke sněhovým podmínkám
u nás i na horách. Pak si to ovšem Krakonoš rozmyslel, slitoval
se nad námi a v den našeho odjezdu do Vítkovic nadělil čtyřiceticentimetrovou sněhovou peřinu.
Díky tomu se náš příchod na chatu Zákoutí mírně opozdil, až
se podařilo vyfrézovat přístupovou cestu. Na chatě nás ovšem
čekalo další nepříjemné překvapení – už od předchozího dne
nejde elektřina (opět díky sněhu). Studená voda, vychladlé topení, k obědu pouze polévka a večer světlo od plynové lampy
by nám snad ani nevadily, ale co sjezdovka, co si tam bez vleku
počneme? Budeme snad šlapat?!
Nakonec nám nic jiného nezbylo, i když v odpoledních hodinách
už byl vlek spuštěn. Jak bychom mohli lyžovat na neupravované
sjezdovce, když obdobná sněhová nadílka nás vítala při probuzení
do každého nového dne našeho výcviku? Zahráli jsme si tedy “na
rolbu” a denně svah ušlapali. Moc nadšení jsme z toho nebyli,
ale co bychom neudělali pro svoji kondičku!
V neděli se na nás usmálo i sluníčko a přáli bychom vám vidět
tu nádheru, když odráželo své paprsky v horách sněhu. Na sjezdovce i na běžeckých výletech nám připravovalo tak nádherné
pohledy, že i ti největší kakabusové se museli kochat a vyfotili
nejeden snímek. Několik jich předkládáme v naší fotoreportáži.
Že nám závidíte?

se mohlo tancovat, já a Lucka Michalíková jsme se připravovaly
na průvodní dramatické vstupy a všichni společně jsme zdobili
tělocvičnu, která v konečné fázi vypadala jako v pohádce díky

spoustě balónků, třásní a stuh. Výzdobě ovšem vévodil velký
papírový klaun vytvořený Janou Tužovou. Organizaci bychom
však nezvládli bez paní učitelky Jany Kuželové a bez kladívka
a hřebíků pana školníka. Zapomenout nesmím ani na prodavače
vstupenek a lístků do tomboly.
A jak karneval dopadl? Po přehlídce nápaditě vytvořených masek,
vylosování bohaté tomboly, bláznivých hrách s dětmi i učiteli, po
skvělé diskotéce a hlavním hřebu večera – ztřeštěné módní přehlídce našich kluků převlečených za ženy, u níž se mohli všichni
potrhat smíchy, jsme museli uznat, že tak skvělý karneval jsme
opravdu nečekali. Spokojený úsměv na tváři nám naskočil, když
jsme pohlédli na ostatní žáky a viděli jejich radost a smích.
Vše tedy dopadlo dobře. Škoda jen, že pan ředitel přišel tak
brzy a náš odpolední rej ukončil, snad bychom tančili a bavili
se až do rána.
Magda Leimerová, 9. třída

lyžaři ze 7., 8. a 9. třídy a J. Macháčková,
J. Jírová, M. Barák

Blížíme se k cíli

V neděli konečně zasvítilo sluníčko
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Vyrážíme na běžky

U nás “doma”

Stále do kopce?!

Tohle stálo za to!
Jako v pohádce

Fotosloupkem ze školního lyžování vzpomínáme na právě uplynulou
zimu
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Pro tento slavnostní akt byl zvolen pátek 28. ledna 2005 od
12 do 18 hodin. Budoucí prvňáčky přivítaly paní učitelky z
prvního stupně.
K zápisu se dostavilo 27 dětí: 11 ze Staré Paky, 2 z Nové
Paky, 6 z Levínské Olešnice, 4 z Ústí u Staré Paky, 2 z
Roškopova, 2 z Karlova.
Všichni zapsaní předškoláci prošli mateřskou školou, ne
všichni jsou ale pro vstup do základní školy dostatečně zralí.
Někteří rodiče podceňují u svého dítěte logopedické vady,
čímž mu připravují nepříjemný handicap.
Při zjišťování školní zralosti se postupovalo podle daných
kritérií s přihlédnutím k individuálním schopnostem. Děti
se brzy zbavily počátečního ostychu, recitovaly básničky,
zazpívaly písničku, byly schopné souvislého projevu. Grafomotorické schopnosti se prověřovaly kresbou postavy a
dokončením uvolňovacího cviku. Děti s chutí počítaly do
deseti, znaly barvy i základní geometrické tvary.
“Jsem schopný se sám obsloužit při oblékání a obouvání?”
Komu se nepodařilo uvázání kličky u boty, vyřešil to odpovědí: “Maminka mi koupí boty na suchý zip.”
Budoucí prvňáčci si budou určitě ve škole umět dobře poradit. Za podaný výkon si každý odnesl domů živou květinu
v květináči. Všichni dali slib, že se o ni budou dobře starat.
Přejeme jim bezstarostné dny až do 1. září a ve škole samé
jedničky.
Zdenka Vrátilová

ŠKOLKA
V pátek 1. 4. 2005 v 18 hodin přišly děti z MŠ s doprovodem
rodičů, pí. ředitelky, pí. učitelky Typltové a školnice pí. Hrnčířové do místní
knihovny, aby
zde u příležitosti
dvoustého výročí
narození dánského pohádkáře H.
Ch.Andersena
strávily noc.
Děti přišly natěšené na pohádky
a na spaní v
knihovně. Slavnostně s knihovnicí pí. Hylmarovou zasadily
“pohádkovník”,
kytičku macešky,
o kterou se bude
každý sám doma
starat.
Pod vedením
pí. uč Typltové
a řed. Ptáčkové
hrály děti různé
hry. Vyvrcholením byla četba pohádky “O neposlušných kůzlatech.” Potom děti podle hlasu a se zavázanýma očima poznávaly,
které kůzlátko děťátko se za hlasem skrývá. Děti se dokázaly
vlkovi lépe schovat nežli kůzlátka v pohádce. A když nastal
večer, ozývalo se z půdy vlkovo chrápání. Každý si rozsvítil
baterku a odvážně vystoupil po schodech na půdu. Vycpaný vlk
nás nepolekal, naopak nás odměnil. V bříšku byly kameny a
dárky pro děti.

Večer jsme se odvážně prošli po Staré Pace a po umytí děti i
dospělí vklouzli do spacáků, kde společně s plyšáčky poslouchali
a poslouchali a poslouchali….až všichni usnuli.
Ráno nás probudilo sluníčko, které nakukovalo do krásné
roubenky. Malí rozcuchánci se pustili do koláčků, které nám
napekly maminky.
Děti přestály noc bez rodičů, bez jediné slzičky a s přáním, kdy
zase bude pohádková noc?
ředitelka MŠ M. Ptáčková

I Stará Paka má svého
stoletého občana
Je jím paní

Františka Dostálová
Krásné životní jubileum oslavila 16. března.
Kvůli dočasné zdravotní indispozici oslavila
své narozeniny až 30. března
v kruhu svých příbuzných a zastupitelů obce
na zámečku v Milíčevsi.
Tam je totiž umístěn domov důchodců,
kde tráví v relativní tělesné a duševní pohodě
počátek své druhé stovky let.

Oznámení
Občanské sdružení Trvale udržitelná krajina
informuje o možnosti bezplatné nekomerční inzerce na zrekonstruovaném zaskleném informačním panelu provozovaném společně s finančním
a ekonomickým poradcem Ing. Onderčaninem,
který je umístěn pod mateřskou školou. Podrobné informace přímo na informačním panelu.
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CO SE DĚLO V ROŠKOPOVĚ
Rozloučení s rokem 2004
Z časových důvodů se mi bohužel nepodařilo dát do minulého
čísla Podhoranu poslední akci roku 2004. Ten ukončili obyvatelé Roškopova “Silvestrovským vejšlapem.” Uspořádaly ho
všechny organizace – AVZO, SDH a TJ Sokol Roškopov – 29.
12. 2004. Příznivci se tradičně sešli ve 13.15 hodin u kulturního
domu v Roškopově a poté odešli na vlakové nádraží ve Staré
Pace. Vlakem odtud odjeli na Horka a cestu zpět absolvovali
všichni výletníci po svých. Dospěláci měli s sebou “kapku” na
posilněnou i na zahřátí. K večeru všichni dorazili do Sokolovny
ve Staré Pace a dali si společnou večeři.

Plesová sezona
Začal nový rok 2005 a s ním i nová plesová sezona. 22. ledna
uspořádal Hasičský ples SDH Roškopov. Tradiční chod celého
plesu obohatili zástupci Velkopopovického kozla, kteří nejdříve
naši vesničku nemohli najít, ale přesto, že cedule s názvem naší
obce již několik měsíců chybí na svém místě, ji přece nakonec
našli. Měli s sebou svého maskota, krásnou kozlici, která se asi
nejvíce líbila pánům. Při soutěži mohli všichni vyhrát kloboučky,
pivní tácky, trička a další hezké ceny s logem kozla. O půlnoci
se konala bohatá tombola a tančilo se do ranních hodin.

5. 2. členové AVZO a TJ Sokol Roškopov zvali obyvatele Roškopova a přilehlých obcí na Sportovní ples, který se posléze uskutečnil 12. 2. 2005. Účast na plese byla hojná, celý večer se tančilo,
vyvrcholením plesu byla také bohatá půlnoční tombola.
V neděli 13. února bylo pro děti zorganizováno dětské maškarní odpoledne. Malých účastníků v krásných maskách se sešlo
hodně, děti soutěžily v různých disciplínách a vyhrávaly sladké
odměny a diplomy.
26. února uspořádaly opět všechny místní organizace hezké
odpoledne “Hon na lišku.” Někteří dospěláci jeli na běžkách,
jiní šli s dětmi po svých na střelnici, kam si dotáhli boby a na
nich se u střelnice dostatečně vyřádili. Po bobování si všichni
přítomní upekli buřty.
Poslední společenskou akcí prvního čtvrtletí a zároveň ukončením plesové sezony se stal 4. lyžařský maškarní bál. Staropačtí
lyžaři pozvali všechny příznivce na 5. března do kulturního domu
v Roškopově. Masky měly vstup zdarma. K tanci a poslechu hrála
tradičně hudba Ing. Švandy z Jičína. Během skvělého večera
proběhla bohatá tombola a soutěž masek.
Z vyprávění účastníků tohoto plesu usuzuji, že maškarní bál
báječně ukončil první čtvrtletí roku 2005 v Roškopově.
Andrea Zuzánková - kronikářka

KNIHOVNA
První čtvrtletí roku 2005 uběhlo jako voda, můžeme tedy rekapitulovat, co jsme stihli a co se přehnalo kolem nás.
Hned začátkem února proběhla v knihovně beseda s dětmi ze 6.
třídy na téma Stará Paka dříve a dnes. Děti již byly do historie
Staré Paky trochu zasvěcené, bylo to příjemné povídání a na závěr
děti odpovídaly na připravené otázky. Učily se hledat v kronice
– tištěné i zpracované na CD, dozvěděly se o historii všech škol
ve Staré Pace, zjišťovaly, kdy byla zprovozněna první trať, kdy
byl postaven kostel sv.Vavřince, a další zajímavosti.
Potom nastal březen, což dříve býval měsíc knihy, dnes je to BMI
– březen, měsíc internetu. Návštěvníci knihovny měli možnost
zdarma si založit e-mailovou schránku a po domluvě se naučit s
internetem pracovat. Bohužel i mne schvátila chřipka, možná jste
se akce nestihli zúčastnit. Nabídka přesto trvá stále – pokud máte
chuť naučit se používat internet a založit si svoji adresu, přijďte
do knihovny a dohodneme se na společném postupu.
Na konci března jste se asi dočetli nebo jste viděli v televizi upoutávku na výročí narození H. Ch. Andersena, možná jste slyšeli
o Noci s Andersenem. Tento dánský pohádkář se narodil právě
před 200 lety a na jeho počest se každoročně v knihovnách spí.
Nejde jen o to nocovat v knihovně, ale děti seznamují s “nočním životem” knih, na mnoha místech republiky se ve velkých
knihovnách hrají divadla, maluje se, v noci děti navštěvují různá
památná místa, mnohdy i s vystoupením historických postav
/Bílá paní,../, knihovny mezi sebou chatují po internetu a hlavně
se čtou pohádky.
V místní knihovně se spalo již 5 krát, tentokrát s dětmi z MŠ. O
tom, co se tu v noci dělo, vypovídá článek pí. ředitelky Ptáčkové
a mohli jste shlédnout fotografie na vývěsce před knihovnou.
Bylo to moc prima, takže za rok se tu s jinými dětmi určitě
sejdeme zase.
Děti z místní ZŠ měly možnost se zúčastnit soutěžního kvízu
také k výročí H. Ch. Andersena. Po vyhodnocení budou správné
odpovědi slosované a výherci se mohou těšit na cenu.

Možná nás v letošním roce čeká referendum o tom, zda přijmeme
za svou evropskou ústavu. Pokud máte zájem si Smlouvu o Ústavě pro Evropu přečíst, v knihovně je Vám k dispozici na CD.
Těším se na Vaši návštěvu
knihovnice

PSI – nejen
domácí mazlíčci
To, že psi nemají volně pobíhat, je pouze jedno z nařízení vyhlášky obce Stará Paka o volném pobíhání psů.
Bohudík zatím nedošlo v obci k žádnému vážnějšímu incidentu
mezi člověkem a psem.
Větším problémem však je
venčení psů na veřejných
prostranstvích, zejména před
knihovnou, v parku před školou a na chodnících.
Zmiňovaná vyhláška krom
jiného ukládá v čl.3 vlastníkům psů povinnost uklízet
“produkty” venčení. Nejde
jenom o estetický dojem, jde
zejména o zdraví ostatních,
zejména dětí, které se v těchto
místech nejčastěji pohybují.
Věřte, vážení chovatelé psů,
že šlápnout do psího hovínka
není vůbec příjemné.
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Výuka, výcvik a školení řidičů všech skupin

Skupiny:

Přezkušování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)
Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (pošta)
Stará Paka, Revoluční 7
Lázně Bělohrad, školící středisko ČSAD - Semily

Telefon:

493 798 777
775 070 233

MVDr.
Hana Cholmatova,
Moravská 890,
Nová Paka,
oznamuje, že ve dnech
30. 4. - 1. 5. 2005
bude probíhat hromadné očkování králíků
proti moru a myxomatóze.
Objednávky na

tel. 775164416,
493720188.
Je možné dohodnout
i individuální termín
očkování.
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ROZHOVOR s ....
Stačila malá neopatrnost a nepovedený skok do bazénu znamenal úraz, který Honzovi Pelikánovi změnil život. Během
jednoho okamžiku se z dospělého a fyzicky silného muže stal člověk odkázaný na pomoc ostatních. Zajímá Vás, jak se svým
hendikepem bojoval, jak se s ním vyrovnal, co dělá teď a co chystá? Přečtěte si rozhovor s dvojnásobným mistrem republiky,
který žije mezi námi ve Staré Pace.
Jak a kdy se Vám stal osudný úraz?
Bylo to 28. srpna 1997. Skočil jsem šipku do vlastního bazénu,
ale bohužel jsem se špatně odrazil, nestihnul si dát ruce před sebe
a dopadnul jsem na dno týlem. Výsledkem byl zlomený 5. krční
obratel, 6. rozdrcený a 7. posunutý. Okamžitě jsem přestal cítit
nohy a rukama jsem skoro nehýbal. Následovalo CT v jičínské
nemocnici a pak transport helikoptérou do fakultní nemocnice
v Hradci Králové, kde jsem byl operován. Po deseti dnech ale
nastaly komplikace, celková sepse organismu a vysoké horečky.
Pan doktor Plíšek mé manželce řekl, že je to velmi špatné a že
má počítat se vším, ale že prý udělá všechno, co půjde. Svůj slib
také dodržel. Během čtrnácti dnů mi klesly horečky a můj stav
se už jen zlepšoval. Jak se říká, utekl jsem hrobařovi z lopaty. Za
to vděčím především doktoru Plíškovi a samozřejmě také mojí
manželce, která za mnou denně pět měsíců jezdila vlakem do
Hradce Králové a byla mi obrovskou psychickou podporou.
Co následovalo poté?
Šest měsíců jsem strávil na rehabilitaci v Léčebně v Košumberku. Když jsem tam nastoupil, jenom jsem ležel a trochu hýbal
rukama. Tam mně naučili sedět na vozíku, jíst, čistit zuby atd.
Prostě jako mimino, všechno znovu. Až rok po úrazu jsem se
dostal natrvalo domů. Tady ale začaly problémy s obyčejným
životem vozíčkáře: bezbariérovost bytu, vozík, zvedák do vany
atd. Nebyl téměř nikdo, kdo by mi poradil. Postupem času jsme
získával informace od ostatních vozíčkářů a začal jsem chápat, že
vozíčkáři si budou muset pomáhat asi pouze sami navzájem.
Vy a Vaše žena jste zakládajícími členy občanského sdružení
Život bez bariér, kde si, jak sám říkáte, pomáhají vozíčkáři
navzájem. Máte zde především na starosti hru boccia. Jak jste
se k této hře pro vozíčkáře podobné pétanque dostal?
K boccii jsem se poprvé dostal přes kolegu Pepu Fučíka. Dovedl
mě do Obchodní akademie v Jánských lázních, kde je sportovní
klub postižených. Vysvětlil mi pravidla a začal jsem hrát.
Můžete nějak popsat Vaše začátky? Byl například nějaký zlomový okamžik, kdy jste si řekl: Jo, tak teď do toho půjdu!?
Hned na prvních závodech v roce 2001 jsem se umístil jako
čtvrtý v republice. V zápasu o medaili jsem vysoko prohrál právě
s Pepou Fučíkem. A tam jsem si řekl, že mu tu porážku musím
vrátit. Ale hlavně mě to začalo bavit. Na závodech byla úžasná
atmosféra, povedený hod ocenili i fanoušci soupeře.
Jak Vám boccia pomohla co se týče poúrazové rehabilitace a
především psychiky?
Moc! Nejhorší na mém stavu není to, že nemůžu chodit, ale to,
že se cítíte, že jste úplně k ničemu. Nepotřebný pro rodinu, ale i
pro společnost. V boccie jsem najednou něco dokázal. Je to sice
jenom hra, ale byl to úspěch. Uvědomil jsem si, že by to mohlo
jít i jinde, a tak jsem znovu začal cvičit a posilovat.
Cvičil jste asi velmi dobře, protože máte za sebou řadu vynikajících úspěchů. Můžete trochu popsat Vaši sportovní kariéru?
Pořádně jsem začal hrát v roce 2001, kdy jsem se dostal do širšího
kádru reprezentace ČR. V roce 2002 jsem absolvoval pohár OZP,
který se skládá ze čtyř závodů. Skončil jsem celkově třetí, ale
vyhrál jsem poslední čtvrtý turnaj, který byl zároveň mistrovstvím
republiky. Stal jsem se tedy poprvé Mistrem republiky. V roce
2003 jsem opět v poháru OZP skončil o jeden bod druhý, ale v
posledním turnaji jsem titul Mistra republiky obhájil. Následně
jsem byl oceněn organizací Spastic Handicap při vyhlášení sportovce roku jako objev roku. V minulém roce jsem se v poháru
OZP umístil na celkovém třetím místě a na mistrovství republiky

jsem byl také třetí. (viz foto)
Jste také takřka neporazitelný na turnaji Paka Cup. Co je to
za akci, ten packý "kap"?
To je turnaj v boccii, který jsem s pomocí kamarádů začal pořádat. První turnaj se uskutečnil na konci srpna 2002 a ten letošní
bude už sedmý. Nejprve se hrálo ve Staropacké sokolovně a
v tělocvičně Základní školy ve Staré Pace, poté se turnaj tak
rozrostl, že jediný prostor, kam se vejde několik kurtů, desítky
hráčů, asistentů a diváků, je ve sportovní hale v Nové Pace. Jsem
čtyřnásobným vítězem tohoto turnaje, čehož si velmi cením. Je
totiž jednoduché jednou vyhrát, ale obhájit vítězství je mnohem
těžší.
Paka Cup je tedy velkým svátkem všech českých boccistů?
Je pravda, že se založením o.s. Život bez bariér se začal turnaj
velmi rozrůstat. Naším cílem je, aby byl Paka Cup vyhlášeným
podnikem, na který jezdí rádi jak začátečníci, tak zkušení borci z
celé republiky i ze zahraničí. Nejde jen o samotný sport, ale turnaj je příležitostí k setkání vozíčkářů z celé republiky, k předání
zkušeností či obyčejnému poklábosení. Podle ohlasů vím, že se
nám daří pořádat turnaj na velmi vysoké úrovni, čímž se proslaví
jak Nová, tak Stará Paka. Jediný problém máme se zajištěním
ubytování pro tolik vozíčkářů. Pokud by se našel vhodný prostor,
můžeme klidně uspořádat i Mistrovství republiky.
Kolik vozíčkářů v okolí bocciu hraje a máte nějaký tým?
V současnosti je v Nové Pace a okolí pět hráčů, kteří hrají pod
hlavičkou STS Praha oddíl Nová Paka. Naším cílem je založit
vlastní sportovní klub boccii v rámci občanského sdružení Život
bez bariér. Každou středu máme trénink ve staropacké tělocvičně
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od 16 do 18 hodin. Kdokoli se na nás může přijít podívat nebo
si také zahrát.
Provozujete ještě nějaký jiný sport pro vozíčkáře?
Já osobně hraji ještě závěsný kuželník – první ligu. Někteří
kolegové a kamarádi začínají i s jinými sporty, například s lukostřelbou, florbalem nebo atletikou.
Jaké máte plány do budoucna?
Naše občanské sdružení má velké množství plánů, které se nám
doufám podaří zrealizovat. Já se nejvíce soustředím na zajištění
už sedmého pokračování Paka Cupu, který se odehraje o druhém zářijovém víkendu ve sportovní hale v Nové Pace a bude
s mezinárodní účastí. Turnaji předchází dva tréninkové kempy
zaměřené na bocciu, první od 26. do 29. července a druhý od
3. do 9. září.
A jaké jsou ty další plány sdružení Život bez bariér?
Především se snažíme získat budovu jeslí v Nové Pace, která
bude od začátku prázdnin bez využití. Zde bychom chtěli vybudovat multifunkční centrum ŽBB s rehabilitací, chráněnou
dílnou, půjčovnou kompenzačních pomůcek, počítačovou
učebnou, ubytovací kapacitou pro vozíčkáře. Měla by zde být
také společenská místnost pro pořádání různých besed, setkání,
koncertů atd. Zkrátka pod jednou střechou vše, co můžou tělesně
postižení potřebovat. Abychom jim co nejvíce usnadnili život a
pomohli s integrací do společnosti. Aby již nemuseli prožívat

takové problémy a komplikace, jako jsem prožíval například já
před zhruba sedmi, osmi lety.
V únoru uspořádalo Vaše sdružení v Nové Pace úspěšnou
benefici s hvězdami České televize. Můžeme se v létě těšit na
nějakou podobnou akci?
Rád bych všechny pozval na několik akcí. V pátek 24. června se
bude ve Staré Pace slavit výročí 85 let od založení fotbalového
oddílu. Na průběhu této akce se bude podílet také naše sdružení, návštěvníci se mohou těšit například na ukázku lukostřelby
vozíčkářů a další překvapení. Velkou benefiční akci chystáme
na sobotu 13. srpna, kdy bude v Nové Pace probíhat tradiční
jarmark. Na zimním stadionu uspořádáme benefiční koncert za
účasti známých umělců, zpěváků a populárních skupin. Moderátorem večera bude imitátor Petr Martiňák. A potom samozřejmě
všechny zvu na 7. Paka Cup v boccie, který bude v sobotu 10.
září ve sportovní hale v Nové Pace.
Tak to se máme opravdu na co těšit. Mnohokrát Vám děkuji za
rozhovor a pokud chcete ještě něco dodat, tak sem s tím.
Chtěl bych říci, že vše, co dělám a čeho jsem dosáhl, bych nikdy
nebyl schopen docílit bez podpory mých nejbližších z rodiny,
hlavně manželky, dětí a kamarádů, které nemohu jmenovat,
protože bych určitě na někoho zapomněl. Všem ale ještě jednou
děkuji!
Ivo Krsek

SPORT
Valná hromada TJ
Jako již tradičně se počátkem měsíce února sešla valná hromada
TJ Sokol Stará Paka na svém jednání. Přítomno bylo 49 pozvaných delegátů a 3 hosté – p. Hradecký- starosta obce, pí. Hlostová
– místostarostka obce a Mgr. Pasák – ředitel ZŠ. Průvodcem
celého jednání byl Jan Šulc – člen výboru TJ.
S hlavním referátem vystoupil předseda TJ Milan Pospíšil,
vyzdvihl spolupráci výboru TJ s vedením obce, a to hlavně v
otázce dokončení sportovního areálu “Sokolák”, kde za rok
2004 byl dán do užívání univerzální kurt určený pro více druhů
sportu /tenis, basketbal, nohejbal apod./, zrekonstruovány bývalé
hokejové šatny. Pro letošní rok bylo v plánu vybudovat hřiště na
malou kopanou s umělým povrchem, kde byl příslib finančního
příspěvku ze strany ČMFS. Zde však došlo v posledním období
ke změnám, a tak je nutno vyčkat na další řešení dle finančních
možností obce. Koupaliště se sice podařilo prodat, avšak zájemce
nedodržel původní příslib zachování jeho původního účelu, tj.využití pro širokou veřejnost. Ze strany oddílů je zájem o údržbu
stávajících sportovišť, ať je to chata v Rokytnici nad Jizerou,
klubovna na Staropackých horách, fotbalové hřiště. Dík patří
všem aktivním sportovcům reprezentujícím obec Stará Paka, v
neposlední řadě všem funkcionářům pracujícím s mládeží, kteří
přinášejí desítky hodin práce bez nároku na jakýkoliv honorář.
Poděkování patří též vedení ZŠ za spolupráci při využívání tělocvičny pro cvičení ASPV, trénink či mistrovská utkání stolních
tenistů, tréninky fotbalové přípravky či žáků.
V následující zprávě předsedy revizní komise TJ Jiřího Knapa
zaznělo poděkování za vzorné vedení pokladní knihy a celé finanční agendy TJ hospodářem Miroslavem Dlouhým. Při kontrole finančního hospodaření nebylo shledáno závad. Předseda
RK konstatoval zlepšení péče o majetek ze strany fotbalového
oddílu /vedení přehledu o nákupu či vyřazování majetku/. Řada
sportovních i společenských akcí se uskutečnila za výrazného
přispění sponzorů. I zde však je třeba mít přehled nejen o získání finančních prostředků, ale i o jejich použití. Byl vysloven
dík výboru TJ za hospodárné využívání a vynakládání financí
pro jednotlivé oddíly a pro vyžití mládeže ve Staré Pace za rok
2004.

V dalším průběhu jednání vystoupili jednotliví zástupci oddílů,
kteří se pochlubili ještě podrobněji se svou činností za uplynulé
období. Nejvýznamnější změny nastaly v oddíle kopané, kde byl
koncem roku na svém jednání zvolen nový výbor, kde budou pracovat mladí funkcionáři, kteří si před sebe postavili dost vysoké
cíle jak na sportovním poli, tak na poli práce s mládeží či péče
o majetek. Věřme, že se jim tyto mety podaří zdolat a posunou
tak tento sport ve Staré Pace o kousek dále.
Svoji práci zhodnotili jak stolní tenisté, tak lyžaři.
V další diskuzi vystoupila i místostarostka pí. Hlostová, která
zdůraznila nutnost zvážení možnosti obecního úřadu, kde rozpočet činí na rok cca 13 mil. Kč na jedné straně a nutnost zajištění
dotace na dokončení sportovního areálu ve výši 1,6 mil. Kč na
straně druhé.
Nedílnou součástí výročního jednání bylo i vyhodnocení nejlepších sportovců a funkcionářů za rok 2004:
- oddíl kopané – dlouholetý předseda Josef Dlabola
- lyžařský oddíl – Milan Straňák – správce chaty v Rokytnici
nad Jizerou
- oddíl stolního tenisu – František Lhota – dlouholetý hráč
- ASPV – Lenka Typltová
- Výbor TJ – Jiří Knap – dlouholetý předseda KRK
V diskusi vystoupili se svými příspěvky hosté a další přítomní.
Závěrečné usnesení, které bylo přijato všemi přítomnými delegáty, ukládá výboru TJ podporovat sportovní oddíly po finanční
stránce, podporovat materiální obnovu sportovišť, ve spolupráci s
OÚ Stará Paka se podílet na realizaci projektu přeměny sokolského hřiště na moderní sportovní areál, zajistit instalaci a pravidelné
doplňování webových stránek TJ. Dále se ukládá oddílům TJ
usilovat o finanční soběstačnost hospodaření oddílů, zajišťovat
výběr členských, případně oddílových příspěvků ve stanovené
výši a termínech, usilovat o rozšiřování členské základny hlavně o
mládež, nabízet sportovní či společenské akce co možná nejširším
vrstvám obyvatel, podle potřeby být nápomocni brigádnickou
činností při výstavbě sportovního areálu.
S poděkováním za aktivní přístup k jednání a přáním pevného
zdraví a sportovních úspěchů v roce 2005 bylo jednání valné
hromady jejím řídícím ukončeno.
Jiří Knap
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- v měsíci únoru proběhl již 26. ročník přejezdu Jizerských hor
a Krkonoš, tentokrát za účasti 13 sportovců. Trasa vedla přes
Josefův Důl, Harrachov, Rokytnici n. Jiz. /chata/ a druhý den
pokračovala přes Dvoračky, Rezek, Hrabačov. Účastníkům příliš
nepřálo počasí, ani sněhové podmínky nebyly ideální
- v dubnu proběhl 27. ročník přespolního běhu Staropacký horský
kros, účastnilo se 198 závodníků
- poslední prázdninový víkend se konal tradiční výšlap do
Krkonoš za účasti 20 turistů, nepřálo počasí a šlo se za deště a
husté mlhy
- v květnovém a říjnovém termínu proběhly brigády na dřevo,
které se chystalo na chatě v Rokytnici n. J. pro další sezonu

Lyžaři hodnotili
Jako první v letošním roce hodnotili činnost staropačtí lyžaři.
Setkání se uskutečnilo v zařízení SOU Nová Paka zvaném
“Švejkovna.”
Hodnotící schůzi řídil Jirka Poličanský. Obsáhlou zprávu o činnosti v roce 2004 přednesl předseda lyžařského oddílu Ing. Petr
Šulc. Proběhly tradiční akce:
- lyžařský závod o Štít Chocholky pořádaný jako Memoriál Jirky
Šorma /24. ročník/, kterého se zúčastnilo 100 závodníků. V noci
před závody napadlo 20-30 cm nového sněhu, který se musel
časně ráno upravit na závodní trati. Nejsilněji obsazena byla
kategorie mužů za účasti jednatřiceti závodníků

1+2 ROŠKOPOV 2005
DĚTSKÉ LETNÍ DÍLNY PRO AKTIVNÍ VYUŽITÍ PRÁZDNIN
Tento rok připravuje občanské sdružení OPEN ART Nová Paka ve
spolupráci s Městským muzeem a MKS Nová Paka již 4. ročník tvůrčích
dílen pro děti a mládež s názvem 1+2 Roškopov 2005 aneb 1 měsíc a 2
týdny otevřeného prostoru. Akce se uskuteční v červenci a srpnu 2005
v Roškopově a je tematicky rozdělena do šesti kurzů ( keramická dílna,
taneční dílna, filmová dílna, kamenářská dílna (spojeno se sběrem a
zpracováním drahých kamenů), divadelní dílna, etnografická dílna
(putování nejen za tajemnými místy Podkrkonoší).
Open Art Nová Paka je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení) 10 lidí nejen z Nové Paky, kteří se snaží tvůrčím způsobem využít
svůj volný čas. K hlavní náplni její činnosti patří festival alternativní
kultury Muzika Paka, jehož desátý ročník proběhne poslední květnový
víkend, a také letní dílny pro děti 1 + 2 v Roškopově.
Stejně jako minulé tři roky bychom zde i letos rádi oslovili mladou
generaci a obohatili ji novými impulsy. Jako lektory chceme představit
zajímavé osobnosti tak, aby se staly přínosem i inspirací pro ostatní
účastníky – v tomto směru se snažíme o propojení mezi letními dílnami
a festivalem. Každoročně tak oslovujeme jeho účinkující s nabídkou
odborného vedení dílen (v minulých ročnících např. člen divadla Teatr
Novogo Fronta Robert Janč, tanečnice Evženie Fastnerová, absolventi
FAMU Prokop Králíček, japonský loutkoherec Noriyuki Sawa, divadelník a performer Jan Suk, výtvarnice Markéta Velínská, režisér
Radek Tůma).
17. - 23. 7. 2005 Filmová dílna: “Týden neuskutečněných nápadů”
aneb Prostor nejen jako místo zachycení, ale i výzva hodná následování
Během této dílny budou účastníci realizovat nápady své, svých kamarádů

V další části vystoupil Bohouš Nýdrle, který přednesl zprávu o
hospodaření /celkový výsledek byl kladný za rok 2004/. Brigádnicky se odpracovalo 2 464 hodin.
Ve výhledu činnosti v roce letošním jsou již výše zmiňované
akce, které se konají pravidelně, zastřešení vodního zdroje, nutný
je i nátěr podlah. V měsíci březnu se uskutečnil již 4. lyžařský
ples v Roškopově.
V diskusi mimo jiných vystoupil i Milan Pospíšil – předseda TJ
Sokol Stará Paka, který poděkoval vedení lyžařského oddílu za
odvedenou práci, seznámil přítomné se stavem prací na “Sokoláku” a zároveň poděkoval i obecnímu zastupitelstvu v čele se
starostou za příspěvek na sportovní činnost TJ Stará Paka, který
byl v roce 2004 odsouhlasen ve výši 90 tis. Kč.
Tyto peníze byly využity na aktivní sportovní činnost.
V závěru schůze byli zvoleni delegáti na únorovou valnou hromadu TJ.
Jiří Knap
i společné, a to především formou filmovou, divadelní, výtvarnou, taneční, hudební ...atd. s jediným cílem - vytvořit jedno velké nepředstavitelné
společné dílo. Výsledek celého týdenního setkání bude prezentován v
komponovaném programu rodičům i veřejnosti na závěr dílny v prostorách novopackého kina. V průběhu 7 dní si účastníci zakusí práci
režisérů i pomocníčků, asistentů i šéfů, vynálezců a objevitelů, zkrátka
všech řemesel, která jen budou potřeba. Nebude chybět ani nezbytné
táborové hýření.
Doporučený věk: od 12 let
Odborný vedoucí: Mgr. Jan Suk
Mgr. Ivan Mečl – umělec, kurátor,
vydavatel, nakladatel, teoretik
24. 7. - 30. 7. 2005 Taneční dílna: “Tentokráte na téma Vesmír” aneb
Prostor v pohybu – pohyb v prostoru (týden scénického tance)
Týden scénického tance zaměřený na výuku moderních technik. Celý
týden se budou děti připravovat na závěrečné taneční vystoupení; letos
na téma VESMÍR. Kromě tancování se seznámí s výrobou kostýmů a
rekvizit.
Tento program bude doplněn o videoprojekci a poznávání okolí, v
němž se účastníci budou po dobu soustředění nacházet a které se stane
součástí jejich závěrečného vystoupení.
Doporučený věk: 6 – 12 let. Odborný vedoucí: Mgr. Evženie Fastnerová,
absolventka taneční pedagogiky AMU Praha
Martina Erbanová - učitelka ZUŠ Nová Paka
31.7.- 6. 8. 2005 Výtvarná dílna: “Z pohádky do pohádky” aneb
Prostor jako nekonečná kniha námětů k zobrazení
(fantazie ztvárněná různými výtvarnými technikami) - již plně obsazena
Týdenní výlet do světa pohádek, při kterém se děti seznámí s několika
výtvarnými technikami a s pomocí rozličných materiálů si pak namalují,
vystříhají, sestaví a vymodelují mnoho pohádkových postav.
TECHNIKY: 1. kašírování - výroba kašírovaných loutek z papíru 2.
výroba karnevalových masek 3. malování na sklo 4. sítotisk - tisk na
textil 5. modelování z keramické hlíny a další. Účastníky čeká rovněž
seznámení se zajímavými místy v okolí, hry, soutěže, koupání a jiné
pohybové aktivity. Na závěr se uskuteční vernisáž výstavy pohádkových
postav. Doporučený věk: 6 – 15 let
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Odborný vedoucí: Mgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké
univerzity Palackého, obor speciální pedagogika
7. – 13. 8. 2005 Divadelní ( loutkářská ) dílna: “Netradiční japonská
loutka” aneb Prostor – nejen jako kulisa, ale i jako součást mého
já… (týden s Noryiuki Sawou)
Týden s japonským mimem a loutkohercem Noriyuki Sawou pro děti od
9 let, zaměřený na výrobu tradiční japonské loutky BUNRAKU
(pohyblivá hlava, krk a jazyk). Dílna bude zakončena výstavou loutek
a malou prezentací jejich ovládání.
(Noriyuki Sawa vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaido se
zaměřením na řemesla a umění. Studoval také tradiční japonské divadlo „Bunraku“, jehož znalost nyní využívá ve svých vystoupeních.
V posledních letech žije v Praze, kde pracuje jako učitel na DAMU.

Zároveň vystupuje a vyučuje ve více než 20 zemích. viz www.puppethouse.co.jp/nori/NoriArt2.htm). Doporučený věk: od 9 let
Odborný vedoucí: Noriyuki Sawa

14. 8. - 20. 8. 2005 Etnografická dílna: Tajemným Podkrkonoším
aneb “Kdo se bojí, nesmí do lesa…” aneb Prostor nejen jako místo,
ve kterém přebývali naši předci (tajemné putování po stopách v
krajině )
Náplní této týdenní dílny je „otevírání“ krajiny, jež nás obklopuje,
tedy dobrodružné putování za zajímavými a tajemnými místy, která
zde zanechali nejen naši předci. Účastníci se také seznámí s tradiční
výrobou a řemesly. V rámci této tvůrčí dílny se účastníkům otevřou
nejen tato zajímavá a tajemná místa, ale třebas i podzemí. Dílna bude
obohacena o řadu zajímavých přednášek a též videoprojekce. Koná se
ve spolupráci s Muzeem-Klenotnicí drahých kamenů. Jeden den
je též věnován sběru třpytivých
pokladů tohoto kraje, tedy podkrkonošských polodrahokamů
/s rozříznutím nálezů/.
Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk: 7 – 15 let. Odborný vedoucí: Miloslav Bařina,
ředitel muzea
Mgr. Ivo Chocholáč, vedoucí
tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
“Klenotnice drahých kamenů”

E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz
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21. – 27. 8. 2005 Kamenářská
dílna: “Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady“
aneb Prostor jako místo, ve
kterém se nacházíme a čím je
jedinečné (spojeno se sběrem a
zpracováním nejen podkrkonošských polodrahokamů) - již
plně obsazena
Týdenní putování za poklady tohoto kraje, při kterém účastníci
mohou nalézti acháty, jaspisy,
ametysty, křišťály, záhnědy,
české granáty, a seznámit se tak
s lokalitami Levínská Olešnice, Kyje, Ždírnice, Rovně…,
ale i černé krystaly amfibolu,
karneoly a nějakou tu zkamenělinu. Účastníci se též naučí
vyhodnocovat své nálezy a pod
odborným vedením je pak vybrousí a vyleští. Součástí tohoto
týdne je i návštěva „Burzy drahých kamenů“, kterou účastníci
mohou navštívit s rodiči v den
zahájení tvůrčí dílny. Dílna se
koná ve spolupráci s Muzeem-Klenotnicí drahých kamenů a
bude doplněna o řadu přednášek
a též videoprojekci.
Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk:8 - 15 let.
Odborný vedoucí: Mgr. Ivo
Chocholáč, vedoucí Klenotnice
drahých kamenů
Podrobnější informace, program
jednotlivých táborů a fotografie
z minulých ročníků jsou k
dispozici na www.open-art.cz
nebo kontaktujte Mgr. Kateřinu
Krejčovou, Roškopov 83, 507 91
Stará Paka, tel. 728 124 816.
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