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Sportovci
pro Novou Paku

perspektiva?

Sdružení Sportovci pro Novou Paku vzniklo před volbami do zastupitelstva města v roce 1998. Sdružení
zakládalo cca 20 lidí, kteří se znali z různých sportů,
ze školy a z jiných činností. Od počátku panovala mezi
členy sdružení důvěra, a vlastně lze říci, že nikdo za
těch 16 let ostatní vyloženě nezklamal, že by nedržel
dané slovo nebo by se choval v rozporu se zájmy Nové
Paky.
Těch 20, tehdy jenom mužů, se sešlo a rozhodli se kandidovat v komunálních volbách, chtěli změnit způsob
řízení města. Tehdejší management města nenaplňoval
naše představy o demokratické politice a odbornosti
při rozhodování. Cítili jsme, že se musí něco stát, jinak
město Nová Paka bude postupně upadat.

V roce 1998 jsme byli většinou třicátníci, svobodní, bezdětní,
plní elánu, kteří chtěli žít v rodném městě. Byli jsme skupina
lidí, kteří spolu dělali nejen politiku, ale hlavně sport a další
koníčky či jiné činnosti. Spojoval nás však i občanský zájem
o veřejné věci. Nikdy nám nebylo jedno, kam město směřuje,
a nechtěli jsme se smířit s jeho postupným úpadkem. Proto
jsme naše návrhy začali uplatňovat veřejně. Nejsme uzavřenou skupinou. Sdružení oslovuje další osobnosti a ty se snaží
přesvědčit ke spolupráci ve prospěch města. Existuje také
řada lidí, kteří nejsou členy sdružení, ale důvěřujeme jim a
ptáme se jich, co dělat. Jsou to odborníci v oboru, úspěšní
lidé, podnikatelé, ale i lidé s běžnými starostmi, klidně 70letá
seniorka. Ti všichni nám pomáhají sestavovat náš program.
Pokud jde o členy sdružení, tak ti za 16 let „dospěli“, mají
rodiny, děti, většinou 2, mnozí i 3. A najednou vidíme Novou
Paku z jiného úhlu pohledu, přemýšlíme, co udělat pro další
generaci, náš horizont rozhodování není omezen našimi životy, už přemýšlíme, kde budou žít naše děti. Chceme, aby
v Nové Pace viděly perspektivu pro svůj život. Takže uvažujeme na dalších 70–80 let dopředu, víc to asi nemá smysl,
v roce 2090 bude asi všechno jinak. Nevhodné zásahy do
urbanismu města (vybourání západní části Masarykova náměstí, znehodnocení podklášteří) jsou pro nás mementem,
proto se snažíme u trvalých zásahů do parteru města postupovat velmi uvážlivě. Takže jsme nyní čtyřicátníci, kteří mají
jasný úkol a vlastně i zřetelnou perspektivu: žít v Nové Pace,
starat se o ni, a taky umřít v Nové Pace. A odevzdat ji generaci našich synů a dcer s dobrým rozvojovým potenciálem.

název
Na začátku jsme zvolili poněkud zavádějící název
Sportovci pro Novou Paku. Tehdy nás spojoval především sport a chtěli jsme na městě prosadit principy fair
play. Kdo se nevyzná v novopacké politice (zejména
lidé z jiných obcí), myslí, že jsme jednoúčelová politická strana zaměřená na podporu sportu. My přitom
máme komplexní pohled na město, pečlivě se staráme
o všechny oblasti ve správě města. Pokud jde o sport,
tak se snažíme o maximální efektivitu, aby peníze vydané z rozpočtu města na sport přinesly užitek velkému
počtu občanů města.
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Ale zpět do roku 1998, ve volbách jsme získali 10 % hlasů a byly
to 2 mandáty v zastupitelstvu. Hned na první schůzi jsme na zastupitelstvu předložili nejdůležitější návrhy z našeho volebního programu; nebyli jsme z různých důvodů úspěšní. Nevzdali jsme to,
4 roky jsme své názory publikovali, obhajovali a různě prosazovali.
Bylo to náročné, ale byli jsme mladí a ambiciózní, mnohdy čerství
absolventi různých škol. A bylo to poučné, od té doby jsme k lidem
s jinými názory velice tolerantní.

2002

velká koalice

2006

daří se vše

Občané to i ocenili a v dalších volbách nám svěřili 4 mandáty z 21.
Podařilo se vyjednat širokou koalici 7 stran; každá strana měla zastoupení v radě, tedy 7 křesel pro 7 různých myšlenkových směrů.
Starostou byl zvolen právník Josef Cogan, v 29 letech nejmladší
starosta Nové Paky. Hlavním úkolem byla finanční stabilizace města a rozběhnutí „malého okresu“. S tím souviselo vybudování nové
radnice, které bylo spojeno s modernizací ZŠ Komenského, kam
přešly třídy z nové radnice. V druhé polovině období se rozběhla i
příprava a zahájení realizace některých rozvojových projektů – průmyslová zóna, obnova sídliště a domov důchodců.

V roce 2006 Sportovci obdrželi 7 mandátů, starostou zůstal Josef Cogan. V tomto období se podařilo dokončit Dukelské náměstí
s širokým okolím. Před výstavbou bazénu jsme museli dát přednost v důsledku živelní pohromy nové tělocvičně pro ZŠ na sídlišti.
Intenzivně pokračovala obnova sídliště a také výstavba a rekonstrukce řady dalších chodníků a silnic.
Od roku 2006 se v přidružených obcích volí osadní výbory, které
jsou halasným reprezentantem každé z 10 těchto „osad“. V osadách se také realizovala řada chodníků a silnic. Podařilo se vykoupit pozemky pro novou čtvrť Slovany-západ, průmyslovou zónu,
ale třeba i západní část náměstí. Občané 60% většinou schválili

výstavbu bazénu. Vývoj příjmů rozpočtu města umožnil zrušení poplatku za odpady, za psy a ze vstupného. Město se svou otevřeností stalo vzorem pro ostatní samosprávy. Určitým oceněním činnosti starosty města bylo přizvání na kandidátku za politické hnutí
Starostové a nezávislí.
Bezpartijní starosta našeho města se stal vládním poslancem. Inicioval a výrazně se podílel na prosazení zvýšení peněz přidělovaných
menším obcím na úkor největších. Jako člen parlamentu (s 99%
docházkou) už nechtěl dělat starostu.

2010

další úspěchy

2014

další výzvy

Po volbách v roce 2010 mělo sdružení 9 mandátů a začalo razantně prosazovat vítězný volební program: práce na obchvatu,
výstavba bazénu, otevření průmyslové zóny, nové WC, rekonstrukce staré radnice, Muzejní náměstí, zrušení městské policie. Město
se postupně finančně tak stabilizovalo, že v dubnu roku 2014 mělo
na účtu rekordních 83 mil. Kč.
Starostou byl zvolen Rudolf Cogan, ten byl ovšem v roce 2012
zvolen členem zastupitelstva kraje, kde se stal předsedou výboru a předsedou zastupitelského klubu. Volební období dokončil a
do dalšího již na starostu nekandiduje. Největší stavbou volebního
období byla modernizace čistírny odpadních vod za 104 mil. Kč.
Teprve nakonec za pomoci větších peněz z nového daňového určení (pro Novou Paku to znamenalo téměř 14 milionů Kč navíc),
tedy v roce 2014, se rozestavěl krytý bazén a těsně v listopadu budou komplexně včetně všech komunikací hotovy Jírovy sady spolu
s dětským hřištěm pod skautským domem, což celé je akce za 20
mil. Kč. Zásadním rozhodnutím je zákaz hazardu v našem městě.

Jsme na konci a vlastně na novém začátku. Před námi je mnoho
nedodělků z posledního období: rekonstrukce městského kulturního střediska, dokončení bazénu a průmyslové zóny, další práce
v centru města. A při tom je tu nový volební program, který také
chceme naplňovat!
Budeme se snažit, zkušenosti máme, a snad i dost elánu.
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