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Letošní zimní období je co do sněhových
srážek skutečně vydatné a jsou velmi tvrdou
zkouškou pevností nervů řidičů, pracovníků
zimní služby a jistě nejen jich.
Jako v loni, i tento rok, jsem neodolal a na
vlastní kůži z kabiny sněhového pluhu mohl
poznat co všechno během služby musí jeho
obsluha jedné z víkendových kalamit vytrpět.
Nekázeň mnoha řidičů (i chodců) v našem
horském středisku je skutečně často k zamyšlení.
(ms)

Vážení a milí čtenáři,
byť je měsíc únor díky svému počtu dnů nejkratším měsícem
v roce, u nás v Harrachově to však bývá velmi perné období,
neboť díky probíhajícím jarním prázdninám se zde vystřídá velký
počet sněhových radovánek lačných návštěvníků z tuzemských
krajů i z blízkého zahraničí. K tomu navíc nám paní Zima letos
ukazuje svou skutečně pevnou moc.
Téma zima se proto, právem, nese v mnoha příspěvcích tohoto
vydání zpravodaje. Ať jsou to příspěvky o uskutečněném Světovém poháru v severské kombinaci, lyžařském výcviku mrňousků
ze školky apod.

V době kdy píšu tento úvodník probíhá jedna z největších sportovních událostí roku a to XX. Zimní olympijské hry v italském
Turínu. I naše městečko má na tomto velkolepém sportovním
podniku své, co do počtu určitě historické, zastoupení několika
sportovců a trenérů. O koho konkrétně jde, to naleznete též
v jednom z našich příspěvků.
Přeji vám příjemné čtení.
Martin Soukup — redaktor

Slovo starosty
Zima je v plném proudu, je bohatá na
sníh a drahá zimní údržbou. Určité problémy jsou v souvislosti s komunikacemi
ve vlastnictví státu a kraje. Toho „Černého Petra“ však dostane vždy Město. Bylo
k tomu svoláno několik jednání. Při jednání s Krajskou správou silnic jsme například zjistili, že nemají na vyvážení sněhu,
zejména kolem průtahu centrem města,
vůbec peníze. Tato skutečnost zazněla
opakovaně na jednání obcí Tanvaldska, kde
tuto skutečnost potvrdilo i ŘSD (Ředitelství
silnic a dálnic, které má na starosti silnici
I/10 vedoucí na Polsko). Vzhledem k těmto
závěrům jsme oslovili Liberecký kraj, zda
nám na vyvážení sněhu něco málo ze svých
prostředků nepřispějí. Jinak se budeme
muset asi nějak domluvit s Pánem hor
— Krakonošem.
Mizí dluh Harrachova (v současné době
činí pouze dva a půl milionu). Je vytvořen předpoklad, že po zaplacení dluhu
se v průběhu roku 2006 rozpočet Města
stabilizuje. Pro budoucnost Harrachova
bude pak důležité rozumné hospodaření a nepouštět se do různého podnikání
jako v minulosti, které v dnešní době nese
ještě větší rizika. Protože se blíží volební
období, narůstá i síla různých kritiků. Je
to zcela přirozené. Ale důležité je to co
říkají, zda je to pravda, polopravda, nebo
vědomá lež. O to je to působivější, když se
to vykládá do celostátní televize!
Na Krajském úřadu proběhlo důležité
jednání k přechodům do Polska. Je zřejmé, že nám vznikne nový turistický přechod na Novém Světě od biatlonových tratí, který se bude dobře upravovat v zimě
pro lyžařskou stopu. Na straně ČR je vše
odsouhlaseno a bude se čekat na souhlas
z Polska. Je naděje, že by mohl být otevřen
ke konci letošního roku. Při tomto jednání
byl projednáván taky přechod Hrádek nad
Nisou ve směru na Bogatyniu a to pro veškerou dopravu. Tím vznikne přechod i pro
nákladní dopravu, což by mohla být určitá
alternativa pro náš přechod. Náš přechod
by se pak mohl omezit tonáží u nákladních
vozidel a tak by největší kamiony zmizely. Podle optimistické předpovědi, by nový
přechod v Hrádku mohl být dán do provozu
v roce 2008.

ze kterého je zřejmé, že záměr Vilémova
žije. Zde však zástupci Ministerstva zemědělství poprvé naznačili (oproti dřívějším
nekompromisním postojům), že se dá
o Vilémovu dále jednat.
Všechny důležité lyžařské závody u nás
úspěšně proběhly. Našim organizátorům
a pořadatelům patří velký dík. Vím jak

Václav Cajthaml

V době po uzávěrce HZ se ve čtvrtek 16. února uskutečnila v prostorách obřadní síně
starostou města svolaná přeshraniční schůzka za účasti zástupců Svazku měst a obcí
Krkonoše, Jizerských hor, Sklářské Poruby, Svazku polských krkonošských samospráv,
Libereckého kraje… Programem jednání byla problematika propojení Krkonošské s Jizerskou magistrálou, její funkčnost a průchodnost přes hraniční přechody. Dále projednání žádosti (její písemné doporučení účastníků se stalo závěrem schůzky) o poskytnutí
výjimky pro přechod stroje na úpravu stop na stranu druhého státu a byla zde též podána
informace o vzniku nových turistických přechodů.
Více o tomto zajímavém počinu vás budeme informovat v následujících vydání HZ

Rozběhla se petiční akce proti záměru
výstavby vodního díla Vilémov. Podpisy
vyjadřující nesouhlas vcelku rychle přibývají. Zákres vodního díla je dokonce
vydán v kalendáři Geografického informačního systému Libereckého kraje. Zde
je i zakreslen možný obchvat Pasek nad
Jizerou a obchvat — příjezd do Harrachova
od Kořenova. Na Povodí Labe s.p. v Hradci
Králové dne 19.1.2006 proběhlo jednání,
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velký kus práce se muselo udělat, aby vše
klaplo. Nyní všechny sportovce uvidíme
na Olympijských hrách v Turíně a můžeme
posuzovat jak jim od nás z Harrachova
sportovní forma vydržela. Našim sportovcům přejeme hodně úspěchů a těšíme se
na nějaké medaile.
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Brněnský tandem veletrhů cestovního ruchu Regiontour a GO
ve dnech 12. — 15. ledna 2006 byl podle sdělení organizátorů
nejmohutnější ve své historii a zároveň šlo o největší veletrhy
tohoto zaměření ve střední Evropě. Pořadatelé zaznamenali nárůst ve všech parametrech, největší v obsazené výstavní ploše,
která se díky přesunu do pavilonu „V“ rozšířila o 1.100 m². Na
celkem 11.282 m² se v Brně letos představilo 1224 firem z 28
zemí světa. Oba veletrhy cestovního ruchu navštívilo více než
40 000 lidí. V prvních dvou dnech určených odborníkům branami
výstaviště prošlo 13 770 návštěvníků a VIP hostů. Prestiž veletrhů
potvrdila přítomnost řady významných osobností, včetně premiéra Jiřího Paroubka a dalších členů kabinetu. Ministr pro místní

a osobně navázali kontakty s některými krkonošskými podnikateli. Pochopili, že účast na veletrzích v našem stánku není „marná“. Druhým významným počinem byla naše aktivní účast na sedmi mítincích s touroperátory z Velké Británie, Polska a Německa.
Nezanedbatelný byl ohlas na Krkonošské výrobky. Výrobci uzavřeli dohody s touroperátory, kteří zahrnou exkurse do výroben
do programů turistických zájezdů. Dny určené široké veřejnosti
měly také svůj důležitý smysl. Návštěvníci se zajímali o ubytování, cykloturistiku a oproti loňskému roku ještě více o možnosti
běžeckého lyžování v souladu s naším projektem „Krkonoše lyžařský běžecký ráj.“

rozvoj Radko Martínek, který na veletrhu REGIONTOUR představil
novou kampaň k podpoře domácího cestovního ruchu, ocenil proměnu z přehlídky turistických možností v akci s velkým obchodním efektem:
„Každý, kdo tady byl několikrát, vidí podstatnou změnu. Cestovní ruch je business, je to průmyslové odvětví a my ho takto
prezentujeme. Doufám, že se tato prezentace také projeví v nárůstu cestovního ruchu u nás.“
Shodný názor vyslovil předseda Asociace krajů ČR a hejtman
Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský: „REGIONTOUR se ve
své profesní skladbě vypracoval, představuje skutečně to, co Česko nabízí. Na jednom místě se potkávají vrcholoví představitelé
ministerstva pro místní rozvoj, cestovních kanceláří a zástupci
regionů, měst, která pojí společný zájem: aby turistika nekončila
v Praze.“

V rámci 9. ročníku soutěže o královnu regionů České a Slovenské republiky „Region Regina 2006“ obsadila druhé místo Kateřina Reichlová, reprezentující v rámci Krkonoš region Rokytnicko.
Tradiční soutěž se konala jako doprovodný program 14. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour
2006. Patnáct adeptek muselo ve čtyřech disciplínách prokázat
dobrou znalost svého regionu, zvýraznit jeho historii, kulturní
tradice, turistické zajímavosti, přírodní krásy, apod. ve spojení
s pohotovostí projevu a osobním šarmem. Kateřina také představila porotě pána hor Krakonoše a v disciplíně nazvané prezentace
originálního receptu uvařila krkonošský sladký hubník. Oficiální
vyhlášení výsledků soutěže „Region Regina 2006“ se uskutečnilo
za účasti ministra pro místní rozvoj Radko Martínka první den
veletrhu Regiontour v Brně. (dp)

Stánek Krkonoš – svazku měst a obcí, s ochutnávkou harrachovského piva a Krkonošské medoviny, ukázkou výroby skleněných
ozdob z Poniklé, prezentací výrobků s certifikací „Made in Krkonoše“ a řadou propagačních tiskovin, zaznamenal nejenom vysokou poptávku zákazníků o zimní i letní možnosti vyžití v českých
nejvyšších horách, ale byl i místem setkání významných představitelů věnujících se resortu cestovního ruchu.
Klára Kroupová ze Svazku měst a obcí doplnila: „Naše účast se
dá charakterizovat jako obchodně úspěšná. Během prvních dvou
dní určených pro odborníky jsme zaznamenali zájem o spolupráci

Poznánka redakce:
Jak si můžete z přiložené fotografie povšimnout. V článku zmíněnou ochutnávku harrachovského piva velmi zdatně zajišťovali
Libor Soukup (sládek minipivovaru) a Renata Blomerová. I díky
jejich přítomnosti a kvalitě bezplatně podávaného moku patřil
krkonošský stánek mezi jistě vyhledávané atrakce. Naše pivo
bude mít zastoupení i na druhém velkém tuzemském veletrhu
cestovního ruchu, Holiday World v Praze (23.-26.2.2006).
Pro úplnost uvádíme, že harrachovský chmelový mok získal na
počátku měsíce února jedno z významných ocenění. Jaké? To se
dozvíte v příštím vydání Harrachovského zpravodaje.
–3–
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Informace z krajské metropole
Regiontram se blíží do Harrachova
Kvalita služeb, kterou dnes nabízejí na regionálních tratích České dráhy
a.s., zůstává nejen za standardem řešení na západ od Šumavy, ale neodpovídá
ani požadavkům cestujících na spolehlivou a pohodnou dopravu. Trať Liberec
– Tanvald – Harrachov je nejvytíženější
tratí, s odbočkami do Železného Brodu
a Smržovky denně přepraví až 5.800 cest
jících a kraj na jejich provoz vynakládá
před 35. mil. korun ročně. Liberalizace
trhu a pokles zájmu státem spravovaných
drah o tuto trať umožnila Libereckému
kraji vypsat zakázku na nového provozovatele. Podmínky byly schváleny na první
lednové schůzi krajské rady, zahájení provozu s nově vybraným provozovatelem by
měla být započato současně s novým grafikonem a jízdním řádem v prosinci tohoto
roku. Záměr je součástí nulté etapy přípravy akce Regiontram NISA.
Sběrný dvůr také pro Harrachov
Celkem jedenáct obcí Libereckého
kraje se v rámci programu Infrastruktura
pro oddělený sběr nebezpečných látek
komunálního odpadu stane místem kde
bude v letošním roce Libereckým krajem
zřízen a zaplacen sběrný dvůr pro nebezpečné složky komunálního odpadu. Takto
bude vybaven i Harrachov jako nejmenší
z vybraných obcí (do seznamu kupř. patří
i Česká Lípa a Jilemnice). Vybavení sběrného dvoru a zajištění koordinace a publicity
zabezpečí na základě výsledků výběrového
řízení firma REO AMOS z Ostravy.
Jak (zatím) do Liberce
Ne vždy lze na cestu do Liberce využít
osobního automobilu, to nevlastní, například nejmladší studenti a vůz obvykle
zůstává v harrachovské garáži kupř. při
hospitalizaci v nemocnici. Především
v zimním období se nedaří obci zajistit
vetší provázanost mezi spoji dovážející
zájemce na zastávku na Mýtě, kterou před
sedmou hodinou projíždí dálkový autobus
do Ústí nad Labem, obvykle spoj nejvíce
využívaný, avšak s někdy až půlhodinovým
přešlapováním v nepříznivém počasí na
Mýtě..
Proto další dva typy:
Na „osmou“ se dostane nejlépe občan
s využitím linky Harrachov – Jablonec
vyjíždějícím krátce po šesté, nikoliv však
až do konečné zastávky, je nutno vystoupit
u „přehrady“ zastávka Jablonec-Bižuterie,
kterou zhruba s frekvencí dvacet minut
projíždějí autobusy do Liberce. Příjezd do
centra Liberce je tedy 7,35 nebo 7,55 hod.
Na „devátou“ je vhodné volit kombinovanou dopravu tj. nejlépe autobusem na
Prahu, jež odjíždí po sedmé z Harrachova na tanvaldské nádraží a dále po deseti
minutách vlakem do Liberce. Příjezd čtvrt
hodiny před devátou na hlavní nádraží.

Projekt „Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu v Libereckém kraji“
Na základě žádosti o podporu projektu
„Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v Libereckém kraji“ v rámci OP Infrastruktura, priorita 3.4 — Nakládání s odpady
a odstraňování starých zátěží, skupina
A — Vybudování integrovaného systému
sběru a recyklace odpadů obdržel Liberecký kraj finanční podporu na realizaci
projektu z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF) a Státního fondu životního
prostředí (SFŽP). Řízení a koordinaci projektu zajišťuje pro Liberecký kraj společnost ARR-Agentura regionálního rozvoje,
spol. s.r.o., která zpracovávala projektový záměr při přípravě žádosti o podporu
z opatření 3.4 OP Infrastruktura.
Projekt je zaměřen na oblast nakládání s komunálním odpadem, zejména jeho
nebezpečnými složkami, a měl by napomoci k naplnění cílů Plánu odpadového
hospodářství Libereckého kraje. Realizací
projektu bude 11 měst Libereckého kraje
vybaveno potřebným zařízením pro zřízení

Liberecký kraj vypsal výběrové řízení
na dodavatele zařízení pro sběrné dvory
v září 2005. Na základě tohoto výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána
firma REO AMOS spol. s.r.o., která by
měla do konce dubna 2006 dodat veškeré zařízení sběrných dvorů partnerským
městům.

Hasiči se sešli na výročce
V prvním měsíci roku se vždy scházejí naši dobrovolní hasiči na tradiční výroční schůzi
členů sboru. Tentokráte pro toto setkání byla vybrána sobota 28. ledna 2006.
Přítomným členům SDH a hostům byla podána v úvodních referátech velitele a starosty sboru zpráva o činnosti za uplynulý rok a byly prezentovány plánované akce v tomto
kalendářním roce (námětová cvičení, školení, soutěž, pálení čarodějnic, táboráky…).
Své slovo dostali i přítomní hosté ze sousedních hasičských sborů, a to Viktor Malík (SDH
Paseky n. J.) a Alfred Adamec (SDH Vysoké n. J). Celou obsáhlou výroční zprávu o činnosti harrachovského SDH vám přineseme v některém z jarních čísel HZ.
Necelý týden po této schůzi se konalo výroční setkání zástupců členských sborů okrsku č. 9 (Harrachov, Rokytnice, Jablonec, Paseky, Vysoké, Tříč…..). Stalo se tak v pátek
3. února v zasedačce rokytnické hasičské zbrojnice. Za náš SDH byly na tuto výročku
vysláni bratři ve složení Roman Lukeš, Roman Polívka, David Jeník, Martin Soukup a Jan
Švec, jenž je nynějším starostou uvedeného okrsku. Z mnoha informací, které byly přítomným tlumočeny, si dovolím uvést, že pravidelné okrskové cvičení se uskuteční v sobotu 10. června 2006 a místem konání bude tentokráte Jablonec nad Jizerou. V průběhu
schůze byly hostiteli též promítány (na videu) autentické záběry z nedávného nočního
požáru horské chalupy ve Františkově.
ms

Karel Dolejší — liberecký dopisovatel
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a provozování sběrného dvoru — kontejnery pro skladování nebezpečných složek
komunálního odpadu vč. potřebného vybavení pro jednotlivé druhy nebezpečného
odpadu.
Nositelem projektu je Liberecký kraj,
partnerskými městy Český Dub, Česká Lípa,
Doksy, Desná, Dubá, Harrachov, Jilemnice, Nové Město pod Smrkem, Raspenava,
Smržovka a Železný Brod.
Celkové náklady na realizaci projektu
jsou uvažovány ve výši 6.188.500 Kč, z toho
příspěvek ERDF ve výši 3.810.000 Kč, příspěvek ze SFŽP ve výši 508.000 Kč a náklady partnerských měst celkem 642.500 Kč.
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Plesalo se do rána
Jedna z mála společenských akcí letošní plesové sezony – hasičský bál – se zcela jistě vydařil.
V tradičních prostorách akce, hotelu Varšavanka, v sobotu 14.
ledna dobrá nálada rozhodně nechyběla a taneční parket pod
taktovkou hudby vrchlabské kapely Dixiland se místy doslova
prohýbal do základů. Účast veřejnosti na tomto bále byla více
než hojná, neboť všechna rezervovaná místa v hlavním sále i ve
vedlejší restauraci byla beznadějně obsazená. Díky atraktivním
a milým hosteskám se po lístcích do bohaté tomboly také poměrně rychle zaprášilo. Většinou z možností výher v tombole byly
tradiční ceny v podobě harrachovského skla. Po půlnoci pak došlo

k losování z čísel zakoupených vstupenek a tak si pár šťastných
výherců mohlo odnést jako památku na tento bál, například soudek bavorského piva Paulaner, knihu o českých skokanských můstcích (včetně možnosti autogramu přítomného autora publikace
Standy Slavíka), žádanou výhrou bylo bezesporu i pár poukazů na
večeři v restauraci U Suchchiho.
Velmi podařená akce trvala podle očekávání do časných ranních
hodin a s jejím průběhem mohli být spokojeni určitě, nejen pořádající harrachovští hasiči. Tak snad zas příští rok….
ms

inzerce
Manželský pár, str. věk, oba hotelová škola, kuchař — číšník, hledá od jara penzion,
nebo horskou chatu do nájmu. Dlouhodobě. Tel: 721 123 258
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pronajmu byt v Kořenově u nádraží 3+1 90 m2 + garáž.
Cena 6.000,- včetně služeb bez el. 777 316 910
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Zápis do MŠ — Nepřehlédněte!
Zápis do Mateřské školy Kamínek,
Harrachov na školní rok 2006 — 2007
se koná dne 15.3.2006 v budově MŠ od
15:00 do 16:00 hod.

PLATNOST POVOLENÍ
K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Městský úřad Tanvald, odbor stavební
úřad a životní prostředí, vodoprávní úřad,
upozorňuje majitele a provozovatele vodních děl, že platnost povolení k odběru
povrchových a podzemních vod (s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod
ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou) a platnost povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních,
která nabyla právní moci do 31. prosince
2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna
2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na
kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.
V praxi to znamená, že veškerá povolení
k nakládání s vodami vydaná před účinností
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, tj. před 1. lednem 2002, končí k 1. lednu 2008 a je nutné
na vodoprávním úřadu zažádat o vydání
nového povolení k nakládání s vodami.
Povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních již
musí svými ukazateli a hodnotami přípustného znečištění vyhovovat nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Současný stav jednotlivých vodních
děl nejspíše daným hodnotám vyhovovat
nebude a bude nutné následně zlepšit
jejich stavebně technický stav.
S případnými dotazy je možné se obrátit
na vodoprávní úřad v návštěvní dny pondělí
a středa 7.00 — 11.30, 12.15 — 17.00 hod.,
mimo návštěvní dny po předchozí dohodě
s úředníky vodoprávního úřadu (Ing. Verner,
tel: 483 369 563, e-mail: mverner@tanvald.
cz nebo paní Šťastná, tel: 483 369 566,
email: pstastna@tanvald.cz).
Žádost o povolení k nakládání s vodami
je možné získat na webových stránkách
Města Tanvald (www.tanvald.cz), a to
v oddílu elektronická podatelna, v oddělení formuláře (formuláře jsou v hlavičce
elektronické podatelny) a následně kliknutím na Městský úřad Tanvald, kde je již
dostupný formulář VOD-01 ke stažení.
Jelikož se jedná o značné množství vodních děl, pro která bude nutné vydat nová
povolení k nakládání s vodami, doporučuje
vodoprávní úřad všem vlastníkům a provozovatelům vodních děl, aby v zájmu rychlého vyřízení svých žádostí učinili podání
včas.
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Tímto milým dopisem vyjádřila své poděkování samosprávě našeho města za
poskytnuté propagační materiály a drobné dárky nezisková organizace Klub Radost
Prostějov.

Vážený pane starosto a městská rado!
Děkujeme za Vaši zásilku. Nesmírně si vážíme každé pomoci v jakékoliv formě. Balík
od Vás jsme skutečně obdrželi.
Nevíme dosud co v něm je, jelikož bude otevřen až na výborové schůzi dne 23.2.2006
a tam se budeme snažit z došlé pošty sestavit a roztřídit propagační materiály a ceny
vhodné do soutěží případně do dětské tomboly na akci Zábavní odpoledne v ND dne
11.3.2006.
Vždy každému zasíláme poděkování a u finančních darů i vyúčtování. Víme, že pořádek dělá přátele.
Chystáme se v blízké době na tvorbu vlastních www stránek, aby si mohl každý
o nás udělat lepší představu. Ve stručnosti — jsme všichni sami dobrovolníci konající
vše mimo svá zaměstnání. Já jsem například jako výpravčí vlaků přišel dnes v 11.00
hod. domů po 24 hodinách v práci. Žena zvládá naši těžce zdravotně postiženou dceru,
takže nemůže pokračovat ve svém původním povolání. Ale tak to je přibližně v každé
členské rodině.
Práci máme rozdělenu tak, abychom vše zvládali. Práce pro klub nás všechny baví
a tlumí běžné negativní dopady rodin s postiženými dětmi.
Skutečně se těšíme ve výboru i na obyčejné brožurky, ze kterých se většinou dá
složit mozaika programu některé naší budoucí akce. Děti pak z materiálů čerpají také
mnohé zajímavosti dokreslující to či ono místo. I při tombole je uveden dárce každé
věci.
Kdo rychle dává, dvakrát dává. Taková byla i Vaše rychlá odezva na naši žádost.
Proto má Vaše zásilka pro nás takovou cenu.
Za vynaložené úsilí Vaše a celé rady města Vám tímto děkujeme a přejeme Vám
hodně úspěchů při zvelebování Vašeho města a všem občanům Vašeho města hodně
zdraví!
V Prostějově dne 7.2.2006
S pozdravem a poděkováním Petr Frantal, předseda klubu Radost Prostějov

NAŘÍZENÍ č. 1/2006
O STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH VE MĚSTĚ HARRACHOV
Rada města Harrachov se usnesla dne 8.2.2006 na základě § 23 odst 1 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:
Čl. 1
1. Toto nařízení vymezuje oblasti obce, ve které lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky (dále jen „vymezené komunikace“), užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,
nejvýše však na dobu 24 hodin, jako prostor mezi Vilou Harrach č.p.115 a budovou Správy KRNAP č.p.325 v k.ú.Harrachov .
2. Určeným úsekem místní komunikace je asfaltová odstavná plocha na p.č.448/4
v k.ú Harrachov mezi objekty č.p 609 (Rotunda) a č.p.173 (kavárna Faema) přilehlá
k páteřní silnici č. III/01-021.
Čl. 2
1. Na vymezených komunikacích dle Čl. 1 odst. 2 je povoleno stání všem silničním
motorovým vozidlům po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou
dobu stání a umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla
po celou dobu stání, řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání bezplatné.
Čl. 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2006 a zároveň se k tomuto datu ruší účinnost
Nařízení Rady města Harrachov č.1/2005.
Tomáš Ploc

Václav Cajthaml

místostarosta

starosta města
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500 slov aneb: Kdo za koho kope?
V nejspíš reklamní příloze „F“ Mf Dnes z 9.11.2005 se můžeme
dočíst, že majiteli se rekreační byt, v Jeseníkách, pronajímáním
zaplatí za šest let. Proč ne, když půjde garzonku obsadit rekreanty ze 65% v roce, s režií 20 %, za 1000 Kč noc, na ruku. Tak je
to počítáno.
Být z Prahy, číst tuhle přílohu, hned bych uvažoval o koupi
rekreačního bytu. Ne v Jeseníkách, ale v Harrachově. Protože
kousek vedle je otisknut rozhovor s naším panem starostou. Ten
praví: „Lidé chtějí uložit peníze do něčeho rozumného .... “,
rozumí se do rekreačního bytu. A dál: „ ... Harrachov přijal v roce
2003 novou strategii rozvoje ... Musíme řešit infrastrukturu, vybavenost ... což by mělo být obsaženo v územních plánech.“
Jasně. Sám pan starosta bere rekreační byt za rozumnou investici. Starají se, strategicky plánují. Harrachov je Harrachov, kdeže
Jeseníky. To bude ne 1000, ale 2000 Kč za noc. Harrachov se prezentuje, to bude víc než 65 % obsazenosti. Investice se vrátí za
3 roky. O kousek dál nabízí V-Invest byty v Harrachově. Čertovku.
Koupím! Sám starosta tam nedávno stříhal startovní pásku.
Nejsem z Prahy, ale z Harrachova. Vím, že bytové domy jsou
postaveny, staví se a mají stavět na kdejaké louce, těsně až
k sousedům, na chystaných zbořeništích. Stovky bytů, tisíce
rekreačních lůžek. V rozporu s platným územním plánem. Existuje a narůstá problém se zásobováním pitnou vodou, dešťovou
kanalizací-nekanalizací a čističkou odpadních vod, odstraňováním
sněhu, parkováním, sezónní přeplněností .... vím, že příroda není
nafukovací, že přitažlivost Harrachova klesá.
„Nová strategie přijatá v roce 2003“ je bublina nepodložená
zdůvodněným a toho názvu hodným dokumentem. Kdyby skutečná strategie existovala, nebudeme infrastrukturu úměrnou ubytoVážený pane Hendrychu,
dovolte mi, abych zareagoval na Váš
článek „KDO ZA KOHO KOPE“
Udivuje mne Vaše kalkulace, jak lehce
lze zbohatnout na tzv. bytových domech
a mrzí mě, že jsem tuto informaci neměl
dříve, protože toto považuji za geniální
podnikatelský záměr. Jenom opravdu lituji, když je to tak jednoduché, že jsem toho
nevyužil ani já ani ostatní místní podnikatelé. Tento Váš ekonomický rozbor mi připomíná devadesátá léta, kdy si naše město
na jedné nejmenované VŠ v Pardubicích
nechalo udělat ekonomický záměr na čerpací stanici na Mýtě. Tento záměr se pro
naše město i pro banky jevil, jako velmi
výhodný, že nás to všechny ve finále stálo
38 mil., to snad nemusím připomínat.
Co se týče nedostatku pitné vody a kanalizace, tak víte stejně dobře jako já, že
vedení města v této otázce oslovilo provozovatele těchto sítí SčVK. Odpověď byla,
že Město Harrachov nemá v této věci sebemenší problém. Nevím, zda máte novější
a pravdivé informace, ale my je nemáme.
Jestliže je nemáte, tak prosím nešiřte
mezi našimi obyvateli nepravdy.
Musím s Vámi souhlasit ve věci, že majitelé tzv. bytových domů přímo nepřispívají
do naší městské pokladny, avšak utrácejí
tady nemalé peníze ze kterých většina
místních podnikatelů žije. Tento problém
se snažíme ve spolupráci s našimi zákonoHarrachovský zpravodaj 2006/02

vacím kapacitám teprve „řešit“. Vodu ze Souše, kanalizaci, čističku, místní komunikace, úklid, komunální odpad ... Kdo to zaplatí,
kdo na to doplatí? Příroda, která Harrachov živí. Rozpočet města.
Tak nebo onak, obyčejný občan.
Odpor proti výstavbě bytových domů s rekreačními byty je ve
veřejnosti patrný. Občanskou iniciativou je víc než rok požadováno vyhlášení stavební uzávěry. Tu ale pánové radní, místostarostové i starosta odmítají. Že nelze, prohry u soudu a tak. V Rokytnici, Špindlu a naposled i Vrchlabí stavební uzávěry bez problémů
vyhlásili. Jsou to hlupáci, když brání výstavbě bytových domů?
Špindl zadal i zpracování studie optimálního rozvoje města (za
1,6 milionu Kč). Zdá se, že občané Špindlu zvolili samosprávu
dost moudrou, aby chtěla uvažovat skutečně strategicky. Dost
prozíravou, aby si uvědomila, že bytové domy s rekreačními byty
poškozují město žijící z cestovního ruchu. Nenavratitelně. Vedení
Špindlu, Rokytnice i Vrchlabí koná. Vedení Harrachova ne. Z hlouposti nebo naopak?
Co si vybrat? Potom, když pan starosta v televizi na otázku proč Harrachov nebrání neúnosné zástavbě bytovými domy stavební uzávěrou, zabodoval argumentem: „Jedni investoři staví
a druhým bychom to zakazovali, ti by to potom chtěli s námi
právně řešit ...“. Šikulové, ti investoři. Speciálně v Harrachově,
že?
Tak jsem si vybral. V dohledu jsou volby do zastupitelstva. Vím,
se kterými jmény kandidátky zahodím. Doufám, že zbude alespoň
jedna. Do urny. Myslím tu volební.
Jiří Hendrych
psáno 30.01.2006

dárci řešit (možná právě toto by mohlo být
téma pro naše sdružení pro udržitelný rozvoj). Součastný právní vztah nám bohužel
neumožňuje z těchto bytů vybírat jakékoliv poplatky.
Za další, velmi dobře víte, že na stavební uzávěru si město nechalo udělat od čtyř
nezávislých institucí právní rozbor. Všechny
čtyři odborné rozbory městu tuto stavební
uzávěru nedoporučili. Ve Špindlu, Rokytnici a Vrchlabí opravdu nejsou hlupáci, protože a to víte také moc dobře, mají v té
stavební uzávěře klauzuli, že Rada Města
může povolit výjimku. Výsledkem je, že se
vesele staví dál viz. článek pana Bartoše
v příštím čísle HZ.
Zpracování tzv. studie optimálního rozvoje, který si nechal Špindl od Kanaďanů
za 1,6 mil. zpracovat, bych si já jako podnikatel, natož jako odpovědný zástupce
města, zpracovat nikdy nenechal. Tato studie totiž nerespektuje územní plán KRNAP
a Hradec Králové, Takže je to jenom jakási
vize za 1,6 mil. To se mi zdá pro naše město docela drahý špás. Na tzv. studii naše
město pracuje s firmou REMA Invest. Měla
by stát okolo 0,6 mil. a doufám, že bude
více použitelná.
To, že o Harrachov je ze strany rekreantů menší zájem je nehorázná lež. Harrachov je totiž celoročně nejlépe obsazené
horské středisko v Krkonoších. Toto potvrzují studie bankovních subjektů, Centrály
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cestovního ruchu a nakonec i poplatky na
našem úřadě (opakovaně meziroční nárůst
o 5-7%).
Na závěr bych ještě rád informoval
o tom, že Harrachov bude do konce tohoto roku zcela oddlužen (k dnešnímu dni
2,5mil), a že jsme připraveni realizovat
a čerpat některé zajímavé dotační tituly
jak z EU tak i z domácích zdrojů. Záleží
jenom na nás jak toto budeme schopni
použít a využít.
Přeji Vám všem příjemné prožití zbytku
zimní sezóny.
místostarosta Tomáš Ploc

Dvakrát bronz !!!
Dvě bronzové medaile získal harrachovský závodník Míra Dvořák na Mistrovství světa juniorů v severské kombinaci, jež se minulý měsíc uskutečnilo ve
slovinské Kranji.
Společně s dalším Harrachovákem
Lukášem Havránkem, Skopkem a Kutálem obsadili i šesté místo v soutěži
družstev.
Velikou radost by z tohoto krásného
úspěchu měl i jeho děda Pepík Hadrava,
který ho k lyžařskému sportu přivedl.
Nyní Mirka trénuje Vladimír Šmíd.
Gratulujeme
lyžaři Skiklubu Harrachov

Lyžařský výcvik MŠ Kamínek
Hned počátkem nového roku, ve druhém
lednovém týdnu, se uskutečnil lyžařský
výcvik mateřské školky, který sponzorsky pro děti připravila firma CLASSIC SKI
SCHOOL manželů Polednových.
Celá organizace neměla chybu. Ráno na
děti čekal u školky minibus, převezl je na
stráň za hotel Šedý Vlk a zde si je přebrali zkušení instruktoři. Každý malý účastník výcviku dostal na helmu nebo čepici
samolepku se svým jménem ( prima nápad
) a ačkoliv byla příšerná zima, mrňouskové
byli tak báječně zabaveni, že ji ani nestačili vnímat.
Samozřejmě to byla událost i pro nás rodiče a proto jsme se doma každý den pídili po
informacích u naší dcery. Na otázku, jaké
to bylo, denně odpovídala, že hezké, ale
že nejhezčí ze všeho byl TÚTÚ. Domnívala
jsem se zpočátku, že se jedná o nějakou
lyžařskou hru, ale prý TÚTÚ byl u vleku
a prý jsem ho musela vidět při své „vizitě“. Musím podotknout, že na lyže se dcera každé ráno velice těšila, což těšilo i nás
s manželem, jelikož týden před výcvikem
to vypadalo, že ji nikam ani nedostaneme.
V pátek, poslední den výcviku, se nám
dostalo nejvíce informací. Výcvik byl opět
krásný, závody vyhrál Daneček Polyaků
a Barunka Hájková a byla nám konečně
odhalena identita tajemného TÚTÚ – zářil
totiž na památné medaili. Nechal se na ni
vyfotografovat se všemi účastníčky lyžařského výcviku a už je tedy jasné, že se jedná o přerostlého polárního tučňáka.
Jako matka mám velikou radost, že se
v harrachovské školce pořádají za přispění
sponzorů pro naše nejmenší takové báječné akce a celému pedagogickému vedení musím vyslovit hluboký obdiv, protože
moc dobře vím, kolik úsilí stojí dostat dítě
jen do lyžařské výzbroje, natož jej ještě
udržet v zábavě celé dopoledne.
Díky všem…
S. Dostalíková
P.S. Pana TÚTÚ jste si mohli prohlédnout
na straně 7 minulého vydání HZ.

Nové knihy a DVD v Městské knihovně
Rodinná sága: McCulloughová C. – Ve stínu zlaté hory.
Román humoristický: Bryndová J. – Nechci rajskou, chci lásku !
Román společenský: Ajvaz M. – Prázdné ulice.
Román milostný: Heyerová G. – Elinor.
Román špionážní: McNab A. – Soumrak.
Historické romance: Abé S. – Tajemná labuť; Cordonnierová M.
– Isabelle láskou zkoušená.
Povídky: Canfield J. – Slepičí polévka pro inspiraci ženské duše.
Povídky detektivní: Láska a jiné zločiny; Mimo kontrolu.
Sci-fi: Werber B. – Mravenci.
Humor: Klimtová V. – Sexuální přitažlivost domácích kutilů.
Cestopisné vyprávění: Parris M. - Inca-Kola. Cestovatelovy zápisky z Peru.
Životopisy: Armstrong L. – Každá vteřina se počítá; Horáková Š.

– Jiřina Štěpničková herečka v pasti.
Knihy populárně naučné: Lajdar M. – Český ráj – tajemné stezky;
Náměstková L. – Mým jídlákům aneb potraviny, jak je znáte
i neznáte.
Romány pro dívky: Řeháčková V. – On na mě asi bere; Wilsonová
J. – Diamantové holky.
Knihy pro děti: Princ Kaspian; Plavba Jitřního poutníka.
Komiks pro děti: Němeček J. – Strašidla v nesnázích.
DVD: Nevěrná (thriller); Moje krásná čarodějka (komedie);
Mr. And Mrs. Smith (akční komedie); Mlha(horor); Bílý drak (akční); Bolek a Lolek na prázdninách (animovaný).
Tel.: 481 529 700, e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz,
www.knihovna.sluničko.net
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Společenská kronika
Informace o zveřejňování jubilantů
V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté
nebo půlkulaté výročí svého narození,
a to počínaje šedesátkou a více. U osob
nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý
rok.
Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše
maličkost byla ve společenské kronice
zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek
redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo 604 857 000.
Lazarová Jarmila
Munzarová Libuše
Rázl Jiří
Tulka Josef
Vrána Josef
Dostalíková Marta
Kučová Zdenka
Hnyková Růžena

Chceme poděkovat naší milé mamince,
babičce a prababičce Zdence Kučové, za
lásku, kterou nám všem dává po celý svůj
život.
Na přání paní Aleny Horváthové dodatečné uvádíme, že koncem měsíce prosince 2005 oslavila své 79. narozeniny její
maminka – paní Anna Konvalinková.
Blahopřejeme….
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ohlédnutí za Pepou

81 let
70 let
60 let
75 let
65 let
85 let
83 let
80 let

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Narození:
Dne 8. ledna 2006 přišel na svět nový
občánek našeho města Filip Monzar.
Blahopřejeme….

Tak nám zmizela taková svérázná harrachovská postavička. Odešel Pepa Byron
a nikdo pomalu v Harrachově ani neví kdy
a kde.
Určitě měl své chyby — ostatně kdo je
nemáme, ale v jádru to byl dobrák — rád
někomu přinesl houby či borůvky, když
měl prostředky rozdal by vše, když ne,
bylo to horší.
Ale určitě si zaslouží vzpomínku těch,
kteří ho znali mnoho let, či krátce..
Věra Tučková
a obyvatelé seniorského domu.

Poznámka redakce HZ: Dle získaných
informací z matriky města Pepík Byron
odešel na svůj věčný nebeský flám dne 24.
listopadu 2005. Zároveň nás dne 12.1.2006
navždy upustil pan Josef Lisičan.
Vzpomínáme…
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V pátek dne 10. února 2006 zemřel tiše
v nedožitém věku 86 let pan Jiří Brzoň.
Mnozí z vás si jistě pana Brzoně pamatují jako energického skláře, já ho poznala jako laskavého dědečka z MiCu, který
skvěle šprechtil a příjemně obsluhoval
harrachovské návštěvníky. Byla jsem vděčná tomu, že byl mým kolegou. Seznámil
mě s Harrachovem a poutavé bylo i jeho
vyprávění o tom, jaké to v Harrachově za
starých časů bývalo…
Pane Brzoň, už tu sice s námi nejste, ale
vzpomínky na Vás zůstanou. Stále jasně
vidím, jak si to „drandíte“ ve svém zářivě
červeném rapidu po silnici do Železného
Brodu…
sd

Velké světové závody v Harrachově
Pouze týden po úspěšném světovém
poháru ve skoku na lyžích uspořádal Ski
klub další významnou akci Kontinentální
pohár. Původně se měly konat závody hned
tři, ovšem počasí nám vůbec nepřálo.
Vzhledem k silnému větru, který po celou
dobu zlobil, se podařilo zvládnout pouze
sobotní závod. Společně s větrem přišla
i obrovská sněhová nadílka. Přes čtyřicet
centimetrů nového sněhu za sobotní noc
však závody nezrušilo a můstek se podařilo
včas připravit. Toto náležitě ocenil i technický delegát Gert Aigmüller, který je zároveň rakouským obmanem. Podle jeho slov
by jinde po tak velkém přívalu sněhu ani
na můstek nešli a u nás se podařilo závod
uspořádat. O jeho nadšení svědčí i osobní
děkovný dopis, který zaslal řediteli závodu Josefu Slavíkovi. Věřím, že takováto
ohodnocení od vlivných osob pomohou při
přidělení dalších významných akcí do Harrachova.
29.12. se uskutečnil RKZ v severské kombinaci, 11. — 12.ledna pak RKZ ve skoku
a kombinaci.
Další světový závod nás čekal 14. a 15.
ledna a to dva FIS CUPy. K tomuto závodu se hrdě hlásil úsek skoku na lyžích
a dokonce nabízel úhradu pobytu účastníkům, což není povinností pořadatele. Oba
Harrachovský zpravodaj 2006/02

závody měly proběhnout v Liberci, avšak
tam se rozhodli v letošní sezoně můstky
neupravovat. Proto připadly tyto závody
opět k nám. Díky třídennímu programu FIS
CUPu se nepodařilo najít čas na natáčení
reklamního spotu, který mohl být pro Ski
klub finančně zajímavý (paradoxem je, že
v době konání FIS CUPu v Harrachově byl
právě pro reklamní spot upraven můstek
v Liberci…. nikdo další již pak v Liberci
netrénoval ani nezávodil a celý zbytek sezony se uskuteční opět v Harrachově….!!!).
Oba závody FIS CUP, proběhly výborně a za
žalostné zahraniční účasti obsadili všechna
místa na bedně naši reprezentanti.
20. — 21.ledna se uskutečnily dva závody
Světového poháru v severské kombinaci.
Opět nám nepřálo počasí a sobotní závod
se podařilo úspěšně realizovat pouze díky
výborné práci jury. Chtěl bych za spolupráci poděkovat především technickému
delegátu Gerhardu Aarhusovi z Norska,
který je zároveň šéfem severské kombinace na FIS. Zásluhou skvělé spolupráce se
nám podařilo změnit program závodu, zrušit zkušební kolo a díky pochopení televize
posunout start závodu ve skoku na nejzazší
možnou mez. V obrovském časovém napětí se podařilo uskutečnit závod ve sprintu,
i když běžecká část již byla dokončena
–9–

za šera. V neděli již bylo vše jinak a celý
závod proběhl za krásného slunečného, avšak mrazivého počasí a tak mnozí
dokončovali běh s omrzlinami. Po oba dny
zvítězil nejlepší světový kombiňák Hannu
Manninen z Finska. Našim, a to především
T. Slavíkovi a P. Churavému se výborně
podařila skokanská část, avšak v běhu to
již nebylo tak dobré.
Výsledky:
Sobota: 1. Hannu Manninen FIN, 2. Georg
Hettich, GER, 3. Jason Lamy Chappuis
FRA, 20. Pavel Churavý, 25. Tomáš Slavík,
28. Aleš Vodseďálek, 29. Patrik Chlum
Neděle: 1. Hannu Manninen FIN, 2.
Bjoern Kircheisen GER, 3. Georg Hettich
GER, 20.Pavel Churavý, 24. Tomáš Slavík,
28. Aleš Vodseďálek
24. ledna se uskutečnilo Mistrovství ČR
v severské kombinaci — sprint. Mistrem ČR
se stal závodník Ski klubu Mirek Dvořák,
který si tak řekl o olympijskou nominaci.
Vzhledem k pozdnímu termínu již změna
za Patrika Chluma nebyla možná a tak
Harrachov na ZOH budou reprezentovat
v severské kombinaci Tomáš Slavík a Aleš
Vodseďálek
St. Slavík

Liberecký kraj již podruhé zvítězil na zimní dětské olympiádě
Liberecký kraj opět zvítězil i na druhé
zimní Olympiádě dětí a mládeže, která
proběhla od 21. ledna do 26. ledna pod
patronací Královéhradeckého kraje. Nejúspěšnější mladí sportovci z našeho kraje
obhájili předloňské vítězství z první zimní
olympiády, která se uskutečnila v Mladé
Boleslavi. Liberecký kraj vyslal letos do
bojů o olympijské medaile 71 sportovců,
které doprovázelo 24 trenérů a vedoucích.
Olympionici Libereckého kraje přivezli celkem 38 medailí, z toho 18 zlatých, 8 stříbrných a 12 bronzových medailí. Liberecký
kraj se s počtem 245 bodů umístil s velkým
náskokem na prvním místě před druhým
Královéhradeckým krajem, na třetím místě skončilo Hlavní město Praha.
Liberecký kraj nominoval závodníky do
všech olympijských disciplín kromě snowboardu a ve všech, kromě hokeje také
získal medaile. Sportovní klání proběhla
v pěti městech. Lyžaři bojovali o medaile
ve Špindlerově Mlýně, krasobruslaři ve Dvoře Králové nad Labem, skokani na lyžích se
utkali v Lomnici nad Popelkou, severská
kombinace byla situována do Lomnice nad
Popelkou a hokejisté bojovali na zimních
stadionech ve Vrchlabí a Trutnově. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhl
v sobotu 21. ledna na zimním stadionu
v Hradci Králové, olympijský oheň zapálila
olympijská vítězka v běhu na lyžích Květa
Jeriová — Pecková. Vlajku reprezentační
výpravy Libereckého kraje nesl mistr světa v letech na lyžích z roku 1975 v Kulmu
Karel Kodejška. Slavnostního zahajovacího
ceremoniálu se za Liberecký kraj zúčastnil náměstek hejtmana Libereckého kraje
Petr Doležal, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Robert Gamba
a předseda Krajského sdružení ČSTV Vladimír Boháč, kteří přijeli fandit našim olympionikům i během bojů o medaile.
Vedle sportovních disciplín byly součástí
olympiády i výtvarná a biologická soutěž,
která proběhla v ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem, a v níž získal student Gymnázia U
Balvanu z Jablonce nad Nisou Karel Kodejš
stříbrnou medaili.
Nejvíc medailí získali olympionici Libereckého kraje v lyžování, Barbora Pyrochtová získala tři zlaté medaile v SuperG,
slalomu a obřím slalomu, Eva Čermáková
má stříbrnou medaili v Super G a bronzovou ve slalomu, Tereza Králová bronzovou
v obřím slalomu. V běhu na lyžích volnou
technikou získal Petr Knop jednu zlatou
a Kateřina Hásková stříbrnou medaili,
stříbrnou medaili získaly i Ludmila Horká,
Karolína Kunzová a Kateřina Hásková ve
štafetě v běhu klasickou technikou 3× 2
km. Bronzové medaile dále získali v běhu
klasickou technikou Karolína Kunzová,
Kateřina Hásková a Fabián Štoček, v běhu
volnou technikou Ludmila Horká. V závo-

dě sdruženém starších žáků získal zlatou
medaili Ondřej Brezar, v kategorii mladších žáků bronzovou medaili Tomáš Dufek.
V družstvech v severské kombinaci získali
pro Liberecký kraj zlatou medaili v kategorii starších žáků Ondřej Brezar a Jakub
Dědek a v kategorii mladších žáků Tomáš
Dufek a Tomáš Kvasnička.

kteří se podíleli na přípravě olympiády.
Druhé dětské zimní olympiády v Královéhradeckém kraji se zúčastnilo na běžeckých tratích, lyžařských svazích, skokanských můstcích a zimních stadionech na
800 sportovců ze všech 14-ti krajů České
republiky. Olympiáda dětí a mládeže je
projektem Českého olympijského výboru,

Ve skocích na lyžích má zlatou medaili
Hubert Bláha, dvoučlenné družstvo mladších žáků ve složení Jan Souček a Tomáš
Friedrich a starších žáků ve složení Miroslav Daněk a Hubert Bláha. V jednotlivcích získal stříbro Miroslav Daněk a Tomáš
Friedrich, bronz Jan Souček.
V biatlonu má zlato Monika Vítková
a Jan Matouš, stříbro Tomáš Vojík, bronz
Lenka Šlechtová. Dvakrát máme zlato i za
štafetu volnou technikou v obsazení Lenka
Šlechtová, Dominika Zelinková a Monika Vítková a za štafetu v obsazení Jakub
Jelínek, Tomáš Vojík a Jan Mečíř.
V rychlobruslení jsme získali tři zlaté
a tři bronzové medaile.Zlatou medaili získal Patrik Maďar a Patricie Ježková, která
má kromě zlaté i jednu bronzovou medaili
a zlatou máme i za štafetu ve složení Jiří
Vozák, Patrik Maďar a David Knap. Bronzovou medaili získal David Knap a štafeta
ve složení Kristýna Baťková, Patricie Ježková a Veronika Joitová.
V krasobruslení získala zlatou medaili
Patricie Ježková a stříbro Marco Zakouřil.
Reprezentantům Libereckého kraje přijel během olympiády fandit náměstek
hejtmana Libereckého kraje Petr Doležal,
vedoucí odboru školství Robert Gamba,
předseda Krajského sdružení ČSTV Vladimír Boháč a pracovníci oddělení mládeže,
sportu a zaměstnanosti odboru školství,

koná se jednou za dva roky, první letní se
uskutečnila v roce 2003 v Litomyšli, zimní poprvé proběhla v roce 2004 v Mladé
Boleslavi. Liberecký kraj se chce ucházet
o pořadatelství třetí zimní olympiády dětí
a mládeže v roce 2008.
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„Dorostu na skoky je málo“,
postěžoval si Pavel Ploc
Roli stylového rozhodčího plnil při
skokanských závodech Olympiády dětí
a mládeže v Lomnici nad Popelkou bývalý československý reprezentant a dvojnásobný medailista ze olympijských her
v Sarajevu (3. místo) a Calgary 1988
(2. místo) na středním můstku Harrachovák Pavel Ploc. V kategorii mladších
žáků na dětské olympiádě startoval jeho
syn Martin za Liberecký kraj. Tátu Ploce
těší, že ho skoky chytly a sport jako takový ho baví. Sport považuje totiž za nejsprávnější způsob, jak vybít přebytečnou
energii. „Dneska mají kluci daleko lepší
výbavu a i bezpečnost můstků je větší.
My jsme byli každou chvíli na zemi, prakticky při každém druhém skoku upadli.
Trošku mě jenom mrzí, že dětí, které se
daly na skoky, je málo. Členská základna
se bohužel stále ztenčuje, za mých časů
nás bývalo mnohem víc“.
Převzato z „U nás v kraji“ (čtvrtletníku
Královéhradeckého kraje)
Harrachovský zpravodaj 2006/02

Kombiňáci se poprali s výkyvy počasí
Vydatné sněžení a posléze silný mráz.
Tak lze charakterizovat první a druhý den
závodů Světového poháru v severské kombinaci, které proběhly v Harrachově ve
dnech 21. a 22. ledna 2006.
Sobotní vydatné přívaly sněhu potrápily jak
závodníky tak samotné
pořadatele, neboť pro
neustále
přibývající
sněhovou nadílku bylo
zrušeno dopolední tréninkové kolo a i samotný závod plánovaného
skokanského kola byl
odložen na odpolední
hodiny. V tomto nepříz-

nivém počasí se, ne náhodou, opět vyznamenali lidé z řad techniků upravující skokanský areál, neboť díky jejich skvělé práci
můstek (a především nájezdová stopa) byly

v optimální míře pro takto obsazený závod
vyhovující. Totéž lze říci i o běžeckých tratích ve sportovním areálu, kde v sobotu
hned po skokanském kole proběhlo navazující klání ve sprintu na 7,5 km. Nedělní

závod naopak provázelo slunečné, ale zato
dosti mrazivé počasí.
V obou víkendových závodech kraloval
finský závodník (a již téměř jasný vítěz
letošního turné SP) Hannu Manninen, jenž
s přehledem zvládl náročné podmínky kladené počasím. V domácích podmínkách se
také očekával nějaký výraznější úspěch
někoho z našich závodníků, a to především Ladislava Rygla, toho však těsně před
závody přepadla viróza a tak pochopitelně nemohl do obou klání vůbec nastoupit.
Nejlepším z našich borců nakonec skončil

Pavel Churavý,
jenž si připsal
body za sedmnácté a dvacáté
místo. Harrachovák Tomáš Slavík obsadil 25.
a 24. místo. Na
28. místě skončil
v obou závodech
Aleš Vodseďálek.
Nejhůře z našich
dopadl
Patrik
Chlum.
Tento
dobrý skokan se
v sobotu z devátého místa po
skoku propadl o dvacet příček a při nedělním klasickém závodě v běhu se vzdal.
Na nedělní tiskové konferenci tři nejlepší borci vysekli poklonu pořadatelům zato,
že v tak obtížných povětrnostních podmínkách dokázali můstek a tratě udržet v regulérním stavu. Pro Hannu Manninena navíc
jeho nedělní vítězství bylo čtyřicátým ve
Světovém poháru. Před blížící se Olympiádou je to skutečně povzbudivý výkon.
ms

Rekordní účast harrachovských sportovců na XX. ZOH v Turíně
Zatím nejvíce sportovců z Harrachova nás bude reprezentovat
na XX. Zimních olympijských hrách v Turíně.
Běh na lyžích:
Severská kombinace:
Skok na lyžích:

Dušan Kožíšek
Tomáš Slavík
Aleš Vodseďálek
Ondřej Vaculík

V současné době jsou všichni členy Dukla Liberec, avšak v Harrachově s lyžováním začínali a stále zde bydlí. V olympijské výpravě
jsou i trenéři z Harrachova David Jiroutek (severská kombinace),
Milan Janoušek (biatlon) a Václav Korunka (běh na lyžích).
Pro zajímavost uvádím jména všech harrachovských lyžařů,
kteří na ZOH startovali.
J. Bulín, J. Kahl, E. Čermák, J. Čermák, V. Korunka, F. Kraus,
M. Kučera, T. Kučera, J. Kutheil, H. Lahr, P. Lisičan, V. Melich,
D. Motejlek, J. Nüsser, E. Okuliar, P. Ploc, J. Rázlová, M. Stuchlík
a F. Zeman.
Harrachovský zpravodaj 2006/02

Krátce před odjezdem na ZOH se při posilování zranil Tonda
Hájek, byl okamžitě operován a o účast na olympiádě přišel. Je to
veliká škoda, po celou sezonu byl jasně třetí náš nejlepší skokan
a družstvu bude určitě moc chybět.
Své zastoupení měli harrachováci i na Mistrovství Světa juniorů ve slovinské Kranji. V severské kombinaci nás reprezentovali
Miroslav Dvořák a Lukáš Havránek s trenérem Vladimírem Šmídem, ve skoku pak Tomáš Beneš.
Ještě před uzávěrkou zpravodaje přišla z Kranje skvělá zpráva. Miroslav Dvořák získal hned dvě bronzové medaile v severské
kombinaci (Gundersen a sprint) a skvěle tak reprezentoval Ski
klub Harrachov na této největší světové juniorské soutěži.
Gratulujeme!
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Wolf Slavík

Stát podporuje cestovní ruch
v Krkonoších jen 200 tisíci korunami
Pátým rokem Krkonoše — svazek měst a obcí pomáhá svým
osmatřiceti členům, od Kořenova až po Žacléř, hájit a podporovat
rozvoj cestovního ruchu. „Bílá místa“ na mapě nejvyšších českých hor systematicky vyplňuje novými projekty. Jsou to např.
vyznačené cyklotrasy, upravené běžecké stopy, informační centra
a tiskoviny, prezentace na tuzemských i zahraničních veletrzích
cestovního ruchu, ale např. i cyklobusy s trasami po celých Krkonoších, které slouží nejen šedesáti tisícům místních obyvatel, ale
zhruba i šesti milionům návštěvníků, kteří každoročně do nejvyšších českých hor přijedou.
V roce 2000 činil finanční obrat Svazku pouhých 102 318 korun.
O dva roky později byly „nastartovány“ některé projekty a obrat
činil 853 402 korun. V roce 2005 Svazek do celokrkonošských projektů rozvoje cestovního ruchu investoval již 6,5 miliónu korun.
Finanční zdroje Svazku lze rozdělit do dvou kapitol:
a) vlastní zdroje od členských měst a obcí (celkem: ¼ příjmů)
1. členské příspěvky — činí 3 Kč na jednoho obyvatele a rok
2. fond cestovního ruchu - členové poskytují příspěvek od 1.500
do 60.000 Kč podle atraktivity z hlediska cestovního ruchu
3. eurofond — slouží k předfinancování projektů hrazených
z jednotlivých grantů EU
b) vnější zdroje (celkem: ¾ příjmů)
Významným podílem přispívají Královéhradecký a Liberecký
kraj, podnikatelé (mezi zvlášť významné přispěvatele patří krkonošské skiareály), Nadace Duhová energie a Phare, tj. přeshraniční česko — polský fond v Euroregionu Glacensis.
Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím agentury CzechTourism, kterou spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, pro rok
2005 činily pouhých 200.000 Kč. Z celkového rozpočtu Svazku
Krkonoše ve výši 6,5 milionů korun se tedy stát na aktivitách určených rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších podílí pouhými 3%.
Nutno podotknout, že ani v jiných turistických regionech ČR na
tom nejsou lépe.
Valná hromada Svazku Krkonoše proto přijala v prosinci 2005
usnesení, v němž pověřila předsedu Svazku a své zástupce v Asociaci turistických regionů ČR jednáním s představiteli MMR a CzechTourism s cílem významně ovlivnit dosavadní poměr financí přidělených do regionu ve sféře cestovního ruchu. Z nedůstojných tří
na optimálních 33 procent, což je obvyklá a osvědčená praxe ve
vyspělém zahraničí.
Zkušenosti ukazují, že tamní struktura financování rozvojových
projektů je následující:
1/3 prostředky z místních zdrojů (obce, podnikatelé), 1/3 kraje, 1/3 státní zdroje.

SONS informuje
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých si dovoluje touto cestou upozornit na své aktivity pro takto postižené
občany. Naše činnost je zaměřena na spolkovou práci, besedy,
přednášky na různá témata, různé sportovní akce vhodné pro
zrakově postižené. Pořádáme též řadu výletů a procházek do
blízkého i vzdáleného okolí. Úzce spolupracujeme i s Tyflosevisem Liberec.
Úřední hodiny pro osobní kontakt a návštěvy, jsou stanoveny na středu od 13:00 do 17:00 hodin. Je možný telefonický
kontakt: pan Petr Mejsnar 739 161 174 nebo pan Milan Janočko
739 161 170.
Naše adresa: Oblastní pobočka SONS Semily, Bítouchovská 1,
513 01 Semily

60. SETKÁNÍ
S KRAKONOŠEM
aneb Vítání jara v Krkonoších
TERMÍN: sobota 4. března 2006, od 9 do 17 hodin
MÍSTO: průvod městem od hotelu Karolína v 11 hodin,
běžecký areál u Skicentra
Akce patří mezi ty největší v celých Krkonoších, koná se
nepřetržitě již od roku 1946. V posledních letech se návštěvnost pohybuje okolo 2 – 4 tisíc diváků, výjimkou však nebylo
ani 10.000 lidí. Vzhledem k uvedenému jubileu očekáváme
letos účast vyšší, a to i z Německa a Polska.
Tato slavnost ukončení zimní sezony a vítání jara, lidová
zábava pro dospělé a děti, je v letošním roce zaměřena hlavně na ekologii a ochranu životního prostředí, k tomu se vyjádří i pozvaní vládcové dalších českých hor. V rámci programu
se konají kulturní vystoupení, nejrůznější soutěže a atrakce,
vybízející všechny návštěvníky k aktivní účasti, připravena je
také bohatá Krakonošova tombola. O pohodu návštěvníků se
postarají stánkaři s nejrůznějším občerstvením a krkonošskými specialitami.
Masky a děti mají vstup zdarma, dospělí za 30,-Kč.
Pořadatelem je Ceremony s.r.o. ve spolupráci s Městem
Harrachov, akce se koná pod záštitou 1. náměstka libereckého hejtmana pro ekonomiku ing. Karla Dolejšího.
PROGRAM, ÚČINKUJÍCÍ A ATRAKCE:
od 9 do 17 hodin v běžeckém areálu u Skicentra:
• uvádí Petr Jančařík, reprodukovaná hudba, diskotéka na
sněhu
• vystoupení harrachovských hudebních skupin
• soutěže pro děti i dospělé: hody kohátem, konví a sekyrou,
střelba prakem, tahání klády, plivání peckou a další
• ukázky dřevosochání, pouťové atrakce, nafukovadla, bohatá Krakonošova tombola, kolo štěstí, jízdy na terénních
čtyřkolkách…
• stánkový prodej občerstvení, krkonošských specialit, řemeslných výrobků
od 10 hodin na křižovatce u hotelu Karolína
• moderátor Petr Kumpfe, vítání návštěvníků
• koncert Krkonošské dechovky, vystoupení mažoretek, prezentace masek
• 11 hodin příjezd Krakonoše se svojí družinou povozem
taženým koňmi, doprovázený Krakonošovou policií se šatlavou. Spolu s dechovkou, mažoretkami, čerty, maskami
a návštěvníky průvod městem se zastávkami u hasičů,
v pizzerii a u pekaře
12 hodin – příjezd Krakonoše do běžeckého areálu u Skicentra:
• slavnostní Krakonošova řeč, ekologické poselství s ostatními vládci českých hor, přípitek se starostou a VIP
• vyhlášení soutěže masek, spanilé jízdy lyžníků
• setkání čertů z celé republiky
• vystoupení herců, autogramiáda
• závody osobností na sněžných skútrech
• ukázky jízdy psích spřežení
• losování vstupenek o atraktivní ceny
• let horkovzdušného balonu (za příznivého počasí)
17 hodin – předpokládané ukončení akce
Těšíme se na setkání při Setkání s Krakonošem 2006!
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