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7) Staropacká bouda

1) Zimní středisko Staropacká hora
Začátkem ledna napadla již docela slušná vrstva sněhu. A když byla 6. ledna
úspěšně provedena další povinná revize strojního zařízení i elektrického vybavení
našeho vleku, bylo konečně možno vlek vyzkoušet za provozu. Toho se ujal jako první
správce vleku Láďa Frýba, který vyzkoušel nejenom vlek ale také sjezdovku.

7.1.2015 Krásně vykreslené obloučky na cvičném svahu.

Poprvé se mohli svézt i první lyžaři.

Láďa se konečně dočkal……. už je zase ve svém živlu.

A vzhledem k tomu, že se sjezdovka oblékla do „bílého kabátu“, mohli jsme s
radostí oznámit veřejnosti, že náš
nový vlek TATRAPOMA zahajuje od středy 7. ledna 2015 svůj historicky první
provoz.

Tak jsme jezdili od středy 7. do čtvrtka 8. ledna. Večer však přišla obleva a začalo
vydatně pršet. Teplota stoupla nad 10 stupňů, což byla pohroma pro naši sjezdovku. Tolik
jsme se těšili na příští víkend, jak si po čtyřech špatných sezónách opět zalyžujeme.
Ale bohužel, svatý Petr to měl naplánované jinak. V sobotu, když se na chvilku
vyjasnilo, to na sjezdovce vypadalo doslova jako na jaře.

10.1.2015 Sjezdovka je po silné oblevě zcela bez sněhu.

Provozování vleku nám bylo dopřáno ještě v sobotu 31. ledna a v neděli 1. února.
Právě, když se sjezdovka již začala zaplňovat našimi zákazníky, došlo k malé poruše u
horní stanice. Provoz proto musel být zastaven. A přestože závada byla během dvou dnů
odstraněna, nedostatečné sněhové podmínky nám již další lyžování nedovolily.
V zimním středisku jsme ještě, mimo sekání trávy na sjezdovce, což pravidelně
provádí jeho správce Láďa Frýba, provedli některé terénní úpravy u dolní stanice
lyžařského vleku Tatrapoma a horní části trasy vleku. Při zkušebním provozu vleku v
lednu a únoru jsme zjistili, že nástupní prostor pod tažným lanem je dosti úzký a že je
třeba jej rozšířit a prodloužit, aby bylo dostatek místa jak pro lyžaře, tak i pro obsluhu
vleku.
Zvětšení prostoru nástupiště bylo provedeno navezením zeminy a následným
zplanýrováním. Nakládání a dovoz zeminy nám ochotně provedl bývalý aktivní člen
oddílu lyžování a náš sponzor Vláďa Pospíšil se svojí mechanizací.

2) Přejezd Jizerských hor a Krkonoš 2015
Pro 37. ročník přejezdu Jizerských hor a Krkonoš byla zvolena trochu netradiční a
za celou historii 36 ročníků doposud ještě nejetá trasa z Jablonce nad Jizerou přes
Kořenov na Staropackou boudu v Rokytnici nad Jizerou.
V sobotu 21.února ráno se nás na nádraží ve Staré Pace sešlo osm a v 6:35 hodin
jsme vyjeli směrem k Jablonci nad Jizerou.
Pěšky jsme se z nádraží vydali k dolní stanici místního lyžařského vleku „Kamenec”
a nechali se vytáhnout nahoru.

První den 21. 2. 2015 - délka trasy asi 38 km
Tady nám konečně začalo plánované lyžařské dobrodružství. (0 km) Po hřebenu
jsme vyjeli směr lyžařský areál Šachty ve Vysokém nad Jizerou. (1,7 km) Zde se k nám
připojil i Pavel Pilař a tím se naše hlavní skupina rozrostla o devátého člena.

Účastníci Lyžařského přejezdu Jizerských hor a Krkonoš 2015.

Z Šachet jsme pokračovali v naplánované trase do Sklenařic (3 km) a kolem
hospody Mexiko na Tomášovy vrchy (4 km). Za chatou na Perlíčku (5,7 km) jsme se
dostali na upravené lyžařské stopy, po kterých jsme pokračovali k Chatě Hvězda pod
rozhlednou Štěpánkou. (8,4 km) To už jsme byli v Jizerských horách a čekal nás krásný
sjezd do Kořenova. (10 km) Odtud jsme se vydali směrem na Horní Polubný. (12 km) Od
kostela v Polubném jsme již po perfektně upravených jizerských stopách dojeli na Mořinu
pod Bukovec. (16,7 km)
Řádně vyhladovělí jsme si v Boudě pod Bukovcem doplnili kalorie a před sjezdem
do Martinského údolí jsme nezapomněli ani potěšit ducha hor. (17 km) Frčeli jsme z
kopce kolem Jizerského viaduktu (22 km) až k mostu přes Jizeru, kde už je
Krakonošovo. (23,7 km) Zde nás již čekalo jenom stoupání na nádraží Harrachov (25,4
km). Vzhledem k pokročilému času jsme rozhodli, že tradiční návštěvu ve Formance v
Harrachově vynecháme. Přišlo nám tedy vhod, když se u nádraží objevilo větší taxi, které
nás za 200,- Kč svezlo až k lanovce pod „Čerťák“. Před posledním stoupáním na
Studenov (35,5 km) jsme si v hospodě „U Krtka” dali pár piv. Ze Studenova jsme jeli po
hřebenové cestě na křižovatku nad Staropackou boudou. Na boudu jsme pak sjeli již bez
problémů.

A to jsou naše hostesky, co se o nás vždy dobře starají.

Vedoucí akce V. Šeps už přijel, tak to už jsme tady všichni.

Na boudě proběhlo tradiční uvítání i zhodnocení první etapy, která měřila 38 km.
Zde jsme se také sešli i s lyžníky, kteří jeli kratší trasu. Nejstarším účastníkem letošního
ročníku byl Jirka Sucharda (77 let). Další byli Pavel Červený, Petra Tomešová a také

nejmladší lyžník Roman „Piskoř” Tomeš (10 let). Bouda byla jako vždy příjemně vyhřátá a
čekala nás navařená vynikající polévka i dostatek horkého čaje na uhašení žízně.
O to vše se nám postaraly naše hostesky, jmenovitě Květa Nýdrlová, Jana Šepsová
a Eva Pakostová. Všem jim za to náleží naše velké poděkování.

Druhý den 22. 2. 2015
V neděli si trasu jednotlivé skupiny určily samy dle svého uvážení v délkách od 10
do 15 km. Závěrečné zhodnocení celého Přejezdu 2015 jsme provedli v „Hospůdce na
Lajně” ve Staré Pace.

Menší skupina před startem do druhé etapy.

Také hlavní skupina je připravena vystartovat.

3) XIV. Lyžařský maškarní bál
Na první jarní den, v sobotu 21. března 2015 uspořádal Oddíl lyžování TJ Sokol
Stará Paka v Kulturním domě Roškopov XIV. Lyžařský maškarní bál. Protože právě
začínalo jaro, připomenuli jsme si ho starým slovanským zvykem, a to vynášením
„Morany“.

Vesničané vynášejí Moranu.

Lyžníci z počátku dvacátého století.

Za zvuku staré říkanky:
„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma a teď už je za horama.
Smrt neseme ze vsi, nové jaro do vsi.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!“
procházeli vesničané dlouhým průvodem po parketu, v jehož čele byla nesena „Morana“
a symbolicky byla vhozena do říčky Olešky, aby v jejich vodách utonula.
Po tomto úvodním vystoupení se již celý parket okamžitě zaplnil maskami všeho
druhu. Bylo možno spatřit zástupce drobného hmyzu, jako třeba mravence, včely, ale i
hovnivály, jak si každý tlačí tu svoji kuličku.
Dále zdravotníky, kuchaře, klauny, Césara s Kleopatrou, lyžníky z počátku minulého
století, šašky, námořníky, mušketýry, Mr. Beana, hrací kostky, yettiho se svoji družkou,
kovboje na papírových koních, členy státní hygienické správy Roškopov, Dana
Nekonečného s dámským doprovodem, černokněžníky, několik dozrávajících hroznů
vinné révy, zcela zralé zahradní jahody i pálivé papričky. Dostavili se také zástupci
různých církví jakož i členové bezpečnostních sborů. Kominíci byli letos dokonce dva.
Největší úspěch však sklidilo malé „miminko“ v kočárku se svoji maminkou
(pravděpodobně samoživitelkou), která se však o něho po celou dobu vzorně starala.

Zlatým hřebem programu bylo vyhlášení a odměnění nejlepších masek a také
půlnoční losování bohaté tomboly. Hodnotné ceny, jako každý rok, věnovali naši
sponzoři, kterým touto cestou velice děkujeme.
K tanci a poslechu nám hrálo vynikající Hudební duo Mirka Plecháče z Trutnova.

4) Staropacký kros 2015
Jako každým rokem, uspořádal i letos Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka v pořadí
již 38. ročník přespolního běhu s názvem“Staropacký kros“.
Závod se opět uskutečnil za pěkného jarního počasí v sobotu 25. dubna 2015 za
účasti 298 startujících a značného počtu diváků. Závodilo se ve dvaceti věkových
kategoriích od sotva dvouletých „mlíčňáků“ po veterány nad sedmdesát let. Nejstarším
závodníkem byl, jako v loňském roce, osmaosmdesátiletý František BÉM, který závodí za
AC Slovan Liberec.

Zapisovatelky jsou připraveny a čekají na první závodníky.

Hlavní závod na 4400 metrů byl odstartován.

Na startu se sešlo celkem 232 závodníků dětských a žákovských kategorií avšak
pouze dvě dorostenky a jeden dorostenec. Podstatně lepší byla účast dospělých
závodníků. Žen startovalo třináct, mužů a veteránů padesát. V hlavním závodě na 4400
metrů se na startovní čáru postavilo celkem jednapadesát závodníků. Nejrychleji tuto trať
proběhl GROH Radoslav – Hudy Lasportiva v čase 14:33,8 a stal se tak absolutním
vítězem závodu. Jako druhý doběhl VÁGENKNECHT František – „Asi na to nemám“ a
třetí byl BERKA Radim – Kozákov. Ženy závodily na trati dlouhé 2000 metrů. Časem
7:29,0 zvítězila Dagmara RYCHNOVSKÁ – SK Nové Město nad Metují před oddílovou
kolegyní Dagmarou KYNČLOVOU. Třetí místo patřilo Janě MIKEŠOVÉ – Sokol Nová
Paka.

Nejstarší závodník Fr. Bém.

Nejlepší závodníci v kategorii mužů.

Nejlepší závodnice v kategorii žen.

Závodu přihlíželi také nový starosta obce Josef Dlabola a nový předseda TJ Sokol
ing. Jaroslav Bíl, kteří nejúspěšnějším závodníkům předávali diplomy. Mimo toho první tři
závodníci v každé kategorii obdrželi věcné ceny a tradičně i sladké koláče, které jim
předával ředitel závodu Jarka Nypl a členka oddílu lyžování Eva Pakostová. Většinu
hodnotných cen pro nejlepší závodníky věnovali naši sponzoři, kterým touto cestou
srdečně děkujeme.
Během závodu bylo možno si zakoupit také občerstvení, které zajišťoval člen
výboru oddílu Miloslav Straňák se svým kolektivem.
Poděkování náleží i všem pořadatelům závodu a také divákům, kteří přišli povzbudit
závodníky a vytvořit tak tu správnou závodní atmosféru.

5) Cyklistický výlet na Smrk 2015
Již počtvrté se poslední červnový víkend uskutečnil tradiční cyklo-výlet ze
Staropacké boudy v Rokytnici nad Jizerou na nejvyšší kopec Jizerských hor
Smrk(1124m.n.m.).
Předpověď počasí na tento víkend nebyla pěkná. Přesto pořadatelé v pátek
27.6.2015 k večeru vyrazili na Staropackou boudu s nákladem potravin a tekutin a zde s
napětím očekávali příjezd cyklistů na kolech.
Obloha byla podmračená ale bez deště. Jaké bylo naše překvapení, když na boudu
ještě za světla dorazilo sedm cyklistů. Všechny jsme s radostí přivítali. Venku už hořel
oheň na opékání buřtů, ale dopékali jsme je již za deště a utíkali se schovat do boudy.
Ráno nepršelo a my jsme s obavami sledovali silně zataženou oblohu. Obloha
zatím vydržela bez deště a tak jsme rozhodli, že pojedeme.
Jedenáct nás osedlalo bicykly a vydalo se na trasu vstříc nepohodě. Z boudy jsme
zvolili poměrně prudké stoupání na vrcholovou cestu nad boudou. Odtud nás čekal
tradiční sjezd lesní pěšinou ke Kládovce po níž jsme pokračovali na Krakonošovu
snídani. Dále pak Terexem na celnici v Novosvětském průsmyku. Odtud přes polské
Jakuszyce, osady Orle a Górzystów, Polanu Izersku a po telegrafní cestě na Smrk.
Plánovaného cíle jsme dosáhli kolem čtrnácté hodiny. Duch hor k nám byl příznivě
nakloněn, takže jsme za celou cestu na Smrk skoro ani nezmokli.

Účastníci cyklo-výletu v cíli.

Na chalupu jsme se vraceli dle plánu. Jeli jsme přes Předěl, Jizerku, Martinské
údolí, Harrachov, Janovou cestou na Studenov a nakonec na Staropackou boudu. Tam
jsme po 80 km dorazili krátce před dvacátou hodinou.
Na boudě na nás čekala Eva Pakostová s vynikající polévkou, kterou během dne
připravila.
V neděli dopoledne to venku vypadalo mnohem lépe. Dokonce se začínalo klubat
sluníčko. Po opožděné snídani jsme se rozhodli, že nepojedeme rovnou domů, ale ještě
se podíváme na kopec. Nohy nás sice bolely, šlapat se nám moc nechtělo, ale přesto
jsme se vydali do Staré Paky přes Dvoračky, Rezek a Jilemnici. Závěrečné zhodnocení
jsme provedli po 39 km u pivka na zahrádce Hospůdky Na Lajně ve Staré Pace.

6) Vejšlap Podkrkonoším 2015
Náš oddíl uspořádal v sobotu 29. srpna další z tradičních letních turistických akcí,
kterou byl Vešjšlap Podkrkonoším 2015. Ten nás opět zavedl do blízkého okolí.
V sobotu ráno se nás na Staropackém nádraží sešlo osm. Nastoupili jsme do vlaku
a v 8:33 odjeli do stanice Libuň. Tam jsme dorazili dle jízdního řádu v 9:16 hodin.

Po vystoupení z vlaku a povinné společné fotografii jsme se vydali na pochod. Po
žluté turistické značce jsme prošli Libuní a pak přes osadu Svatý Petr, začali stoupat k
osadě Morcínov. Cestou jsme ještě odskočili navštívit pramen řeky Cidliny. V hospodě na
Košově jsme se zastavili na obědě a prodiskutovali další postup. Po obědě jsme vyrazili
po červené turistické značce směrem k Táboru.
Na Táboře (678 m.n.m.) jsme se moc nezdržovali. Rozhlednu jsme si prohlédli jen
ze země a pokračovali přes Chlum k Ploužnici. Zde jsme se odměnili jedním pivkem a
pokračovali k Syřenovu. Ve známé výletní restauraci Klepanda jsme se opět zastavili na
malém občerstvení. Z Klepandy nás čekala už jen cesta kolem Kumburku přes Brdo do
Staré Paky.

Účastníci Vejšlapu Podkrkonoším.

Závěrečné zhodnocení jsme provedli ve Staropacké sokolovně. Probrali jsme ušlé
kilometry, kterých jsme napočítali 21 a shodli se, že i to počasí nám letos celou cestu
docela přálo.
Tak na shledanou zase o příštím Vejšlapu 2016.

7) Staropacká bouda
Zastřešení zápraží Staropacké boudy
Ve čtvrtek 21. května 2015 jsme zahájili několik let odkládanou stavební akci
„Zastřešení zápraží Staropacké boudy“.

Rozkrývání plechové krytiny střechy.

Montáž dřevěné konstrukce zastřešení.

Toto zastřešení zápraží bylo nutno provést především z důvodů bezpečnostních. Na
střeše, hlavně nad vchodem, se tvořil v zimních měsících led, který při oblevě sjížděl
dolů, což by mohlo vést i k vážným úrazům. Silná vrstva padajícího sněhu a ledu nám
také již několikrát poškodila dřevěné zábradlí před chalupou a tající voda ze spadlé
sněhové masy u vchodu v jarních měsících zatékala do verandy.
Již počátkem letošního roku byly vypracovány stavební výkresy, které byly po
schválení Správou KRNAPu ve Vrchlabí předloženy Stavebnímu úřadu v Rokytnici nad
Jizerou. Po jejich kladném vyřízení byli osloveni dodavatelé tesařských a klempířských
prací.

Dokončování dřevěné konstrukce.

Tesařské práce jsou dokončené.

Po dohodě s vedoucím tesařské firmy jsme si dovezli a postavili lešení. Další den se
dostavila parta tří zkušených tesařů, kteří si dovezli veškerou potřebnou mechanizaci.
Opracování jednotlivých dílů prováděli na dvorku za chalupou. Z nich potom zhotovili
nosnou konstrukci celého zastřešení. Následující práce, jako provedení bednění a zakrytí
střechy lepenkou, jsme si již provedli svépomocí.
V dalším týdnu, od středy 27. do pátku 29. května 2015 akce pokračovala. Ve středu
jsme znovu postavili lešení, tentokrát pro klempíře. Klempíři přijeli ve čtvrtek přesně v
6:00 hodin ráno jak nám slíbili. Také oni si dovezli celou pojízdnou klempířskou dílnu.
Univerzální stroj jim z velké role pozinkovaného plechu ustřihl potřebný díl a provedl na
něm i všechny ohyby. Klempíři jej potom jen připevnili na střechu. Klempířské práce byly
dokončeny ve čtvrtek 28. května 2015 ve 13:00 hodin.

Klempíři si přivezli moderní mechanizaci.

Klempířům jde práce dobře od ruky.

Po celou dobu provádění tesařských i klempířských prací nám počasí přálo. Bylo
sice docela chladno, ale zato „ani nekáplo“. První déšť však přišel ihned v noci z 28. na
29. května. Nová střecha byla tak úspěšně otestována. Tesařské i klempířské práce byly
provedeny opravdu kvalitně.
Střecha nad zápražím byla sice zdárně dokončena, ale my jsme měli stále ještě
chuť v práci pokračovat. Nemuseli jsme ani moc přemýšlet do jaké práce se pustit.

Podlaha v malé místnosti nebyla již delší dobu natíraná. Boční stěny v malé ložnici zase
neměly tepelnou izolaci. A tak nebylo co řešit: “V nejbližším možném termínu, jakmile
bude připravené dřevo na zimu, se pustíme znovu do práce. Pracovní víkend si
stanovíme na 9. až 11. října“.
Byl zakoupen a dovezen potřebný materiál: palubky na pobíjení stěn, tepelná
izolace i lak na parkety. Obroušení a nalakování parket si vzal na starost Láďa Frýba,
truhlářské práce v ložnici zase Radovan Frýba. Lidí na práci přijelo dost a tak došlo i na
nátěr konstrukce střechy luxolem, aby čerstvé dřevo přes zimu zase tolik nesvítilo. Na
naše ženy opět vyšel úklid po řemeslnících.

Láďa Frýba s brukou

Petr Pakosta kontroluje kvalitu nátěru

Radovan Frýba a Petr Pakosta.

Byla to opět jedna vydařená brigáda, kde se každý chopil nějaké práce, takže jsme
se vraceli domů s vědomím, že po nás na chalupě zůstalo zase kousek dobře
vykonaného díla.

Truhlářské práce na obou ložnicích.

Zpracoval Bohuslav Nýdrle
kronikář Oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka

