Sportovní mozaika s Paszowicích
V rámci projektu Česko-polská mozaika se ve dnech 24.9. – 26.9.2010 uskutečnil
zájezd do naší partnerské obce Paszowice. Jednalo se o první z akcí na polské
straně, které jsou zaměřeny na podporu tradic a spolupráci partnerských obcí –
Rapotína a Paszowice.
O tomto projektu jsme Vás podrobně informovali v předchozích článcích
v našich rapotínských novinách, ale pro ty, kdo snad neví, o co jde, uvedeme krátké
shrnutí. Jedná se o společný projekt obcí Rapotín a Paszowice (PL) zaměřený na
podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit mezi těmito obcemi, s cílem
podpory a rozvoje vzájemné spolupráce, sdílení praktických zkušeností a rozvoje
vzájemné participace obyvatel ze dvou stran vzájemné česko-polské hranice. Tento
projekt získal podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce České a
Polské republiky z Fondů mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
Z hlediska realizace tohoto projektu se jednalo již o druhou akci, přičemž
první již proběhlou akcí byly Rapotínské slavnosti uskutečněné ve dnech 13. – 15.
srpna 2010.
„Sport bez hranic“ v Paszowicích
Návštěvy obce Paszowice se zúčastnilo celkem 47 zástupců obce, školy a
našeho sboru dobrovolných hasičů. Po dlouhé cestě autobusem nás čekalo milé
přivítání polskou stranou v Centru ekologického vzdělávání SALAMANDRA
v Mysliborzu. Po úvodních milých slovech pana starosty Paszowic p. Henrika
Hawrylewicze a místostarosty Rapotína p. Přemysla Cardy, jsme se dozvěděli
základní informace o fungování ekologického centra a detailním harmonogramem
dvou intenzivních dnů, které jsme strávili v Polsku. Jednalo se o sportovní hry pro
děti, mládež, ale i dospělé z obou partnerských obcí. Cílem dvoudenního klání byla
podpora sportu a her u dětí a dospívajících a komunitního přístupu v zapojování
obyvatel do života obcí Rapotín a Paszowice. Kromě sportovního klání nás čekala
také sobotní večerní zábava na hasičském plesu a v neděli dopoledne poučná
návštěva ekofarmy ve Wiadrowe, s nekonečným labyrintem ze živého proutí.
„Hodnotím naši účast za velmi úspěšnou. Nejen, že jsme uspěli v drtivé
většině sportovních klání, ale hlavně jsme si všichni odvezli velké množství zážitků.
Navázali jsme přátelství s polskými kolegy, na kterých chceme stavět dále naší
vzájemnou spolupráci“, podotkl Ivo Škrabal, koordinátor projektu.

V jakých disciplínách se soutěžilo a jakých výsledků dosáhli naši sportovci?
Víceboj smíšených družstev chlapců a dívek:

Sobotní den byl věnován sportovnímu klání smíšených družstev dětí na školním hřišti
u Gymnázia Wiadrowie. Podařilo se nám poskládat 2 týmy, každý po třech dívkách a
třech chlapcích ze Svazkové školy Údolí Desné které urputně a nebojácně soutěžili
s dalšími pěti družstvy z Polska. Soutěžilo se celkem v sedmi disciplínách –
penaltách, střelbě ze vzduchovky, lukostřelbě, přetahování lanem, střelbě na koš a
čas, střelbě florbalovou hokejkou na branku a štafetovém běhu v pytlích.
V celkovém součtu bodů nakonec vyhrálo družstva Rapotína ve složení:
Kapitánka – Pavlína Vašíčková, Tomáš a Michal Cikrytovi, Jiří Švajda, Karolína
Uhrinová a Kristýna Příhodová, kteří si zaslouženě odvezli zlaté medaile a pohár pro
vítěze.

Fotbalový turnaj dívek:

Dalším sportovním kláním byl fotbalový turnaj dívek, ve kterém byla
překvapivě velká konkurence – celkem 6 družstev. Naše děvčata bojovala a
konečným 3. místem dokázala, že fotbal je i přes absenci předchozího intenzivního
tréninku jim blízký. Pavlíně Vašíčkové, Karolíně Uhrinové, Lucii Michálkové, Kristýně
Příhodové, Monice Kousalové, Jiřině Millerové a Michaele Bradové gratulujeme
k zaslouženému úspěchu.

Hasičské pohárové soutěže:

Sobotní den byl zasvěcen i hasičským pohárovým soutěžím. Soutěže hasičů se
odehrávaly v nedalekém areálu místní části obce Paszowice – Wiadrowie. Soutěží se
zúčastnilo celkem 11 družstev. V soutěži mužů byla konkurence největší. Mezi sedmi
účastníky nakonec náš sbor dobrovolných hasičů uspěl na všech frontách. Naše
družstvo vyhrálo jednak štafetový běh i tzv. bojový útok, a dokázalo tak polským
partnerům, že jsou pro nás soutěže velmi důležitou přípravou na případné ostré
zásahy přímo v terénu. Rapotínské mužské družstvo přivezlo pohár pro vítěze
v tomto složení: Martin Čech, Ladislav Benz, Tomáš Feikus, Ondřej Kreml, Petr
Lehár, Daniel Macek a Jaroslav Verner.
Nezanedbatelnou roli sehráli také naši mladí hasiči, kteří v konkurenci 4
družstev opět zvítězili v nejlepším čase. Mladým hasičům – Veronice Buriákové,
Tereze Heinischové, Václavovi Jeřábkovi, Janu Němcovi, Markovi Parákovi, Vendule
Stýskalové a Lukáši Švajdovi gratulujeme.

Cyklistické závody MTB o Pohár Javorského okresu

Nedělní dopoledne bylo věnováno cyklistice, a to především horským kolům.
Na okruhu kolem místní části Wiadrowa čekal na závodníky spíše technický okruh o
celkové délce 2,8 km. V kategorii OPEN jsme měli zastoupení 2 borců – Jakub
Ženčák a Jiří Fouček z cyklistického oddílu Buldoci Rapotín, kteří se vydali na okruh
celkem 4krát. V konkurenci profesionálních a amatérských cyklistů ostudu určitě
neudělali. Oba dojeli na předních místech, přičemž Jakub Ženčák obsadil výborné
třetí místo.

Volejbalový turnaj O Pohár přátelství POLSKO – ĆESKÁ REPUBLIKA

Závěrečným sportovním kláním byl volejbalový zápas smíšených družstev
zástupců obce Rapotín a Paszowice.
„Po náročném programu a vysílení z předchozích dnů jsme sice zápas
nakonec po těsném výsledku 2:3 na sety prohráli, ale přesto jsme putovní pohár
domů přivezli“, řekl Martin Čech zvolený jako kapitán družstva Rapotína.

Jak tedy zhodnotit intenzivní tři dny v Polsku? Nelze jinak než úspěšně. Vše se
podařilo jak mělo a projekt pokračuje dále.

