2006
březen
Náročná zimní údržba
Sníh se vesele sype, není ho pomalu kam z vozovek odklízet a k tomu navíc komplikují zimní údržbu neukáznění řidiči, kteří své
motorové miláčky s klidným srdcem zaparkují přímo do křižovatky, či nerespektují dopravní značku zákazu stání a klidně zde ponechají stát auto po celý týden, čímž zablokují místo, které v zimním období je vyhrazeno jako prostor pro hromadění přebytečného
sněhu z komunikací. Vyhlášený bývá především Klondajk…

NOVĚ otevřený autosalon VOLKSWAGEN

v JIČÍNĚ
Rádi Vám představíme a ochotně
předvedeme naše vozy,
které tu jsou připraveny
právě pro Vás!
!!! VELKÉ SLEVY na skladové vozy
roku 2005 !!!
Jan Šlechta – prodej vozů, Olfin Car a.s., Hradecká 816, Jičín 506 01, tel./fax: 493 592 567 nebo mobil: 777 337 281

Vážení a milí čtenáři,
zdá se to být až neuvěřitelné jak ten čas letí, neboť je to přesně rok, co se Harrachovský zpravodaj objevil poprvé na stáncích,
či ve schránkách předplatitelů a tak si může symbolicky sfouknout
první svíčku na narozeninovém dortu. Věřím, že další svíčky, i díky
vaší další přízni, budou pravidelně přibývat.
Obsahem třináctého čísla jsou především příspěvky reflektující
stále se držící paní Zimy. Ať to je fotoreportáž ze setkání s Krakonošem, průběh a výsledky závodů v lyžařských areálech. Právě
v tomto čase vrcholí sběr podpisů pod petici proti stále živém
záměru výstavby megalomanských přehrad v našem krásném okolí. Jsme moc potěšeni, že na naší straně můžeme mít i spojence

z míst nejvyšších. Redakce HZ se totiž rozhodla požádat o názor
k této problematice ministra životního prostředí Libora Ambrozka
a ten, pro nás, velice milým způsobem odpověděl ve formě svého
příspěvku, který si můžete níže přečíst.
Závěrem úvodníku se ještě krátce vrátím na jeho počátek a velmi touto cestou děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh
prvního roku života tohoto městského periodika. Ať to jsou členové redakční rady, příslušní představitelé města, vybraní zaměstnanci radnice, pravidelní i jednorázoví přispěvatelé z řad občanů
a v neposlední řadě i vy, milí, čtenáři.
Přeji vám příjemné čtení…
Martin Soukup – redaktor

Přehrada v Krkonoších je naprostý
nesmysl
Na podzim loňského roku se opět rozvířila diskuse o záměru,
pocházejícím ještě z dob komunistického plánování, že by se
v západních Krkonoších vybudovala přehrada Vilémov.
Rád bych veřejně a zcela jasně, aby nebylo pochyb, znovu prohlásil, že takový plán považuji z řady důvodů za hloupost, se kterou bychom se měli už jednoznačně rozloučit.
Krkonoše jsou jednou z nejvýznamnějších turistických lokalit
u nás. Turisté sem ale nejezdí s plavkami a surfařskými prkny.
Berou si v létě pohorky a v zimě běžky nebo sjezdovky a jezdí
obdivovat krásu našich nejvyšších hor. Přehrada by zatopila jednu
z nejcennějších údolních partií hor, která je pod ochranou evropské soustavy Natura 2000. Dokonce v obou kategoriích — je to
evropsky významná lokalita i tzv. ptačí oblast. To mimo jiné znamená, že jakékoli aktivity musí minimálně zachovat takové podmínky pro chráněnou přírodu, jaké tu jsou dnes, či je ještě lépe
zlepšovat. Představa, že by zatopení přehradou pomohlo zdejším
bučinám, je naprosto absurdní a proto jakékoli úvahy o vybudování přehrady na tomto místě jsou zcela mimo realitu.
Je pravda, že Směrný vodohospodářský plán z roku 1995 s územní ochranou pro potenciální výstavbu přehrady v těchto místech
počítá. Ovšem plán vznikal v době, kdy u nás žádná evropská
ochrana přírody nebyla a navíc nejde o závazný program výstavby přehrad. Známe také nyní postoj obcí, kterých by se stavba
dotkla — ať už jde o Harrachov, Kořenov, Vilémov nebo Paseky
nad Jizerou. Všechny jsou zásadně proti. Navíc se ukazuje, že ke
stavbě přehrady vlastně není žádný důvod. Původní argumentace
potřebou další zásobárny vody pro Prahu se po letech ukázala být
lichá a na tom se nic nezměnilo. Stavba přehrady v krkonošském
údolí Jizery by tedy byla zcela zbytečná. Po vstupu do EU a poté,
co jsme i u nás soustavu Natura 2000 zákonem zavedli však plán
vilémovské přehrady považuji za naprosto vyloučený.
Přesto MŽP nenamítá nic proti územní ochraně areálu kdysi
uvažované přehrady. Právě proto, že pomůže ochraně zdejší unikátní a atraktivní přírody. Režim územní ochrany ale nesmí bránit
odpovídajícímu rozvoji obcí.
Krkonoše mají mnoho přírodních pokladů, pro které je chráníme jako národní park, a kvůli kterým sem také jezdí miliony
lidí. Rostou tu byliny, které kromě Krkonoš nerostou nikde (nebo
téměř nikde) jinde na světě — jako svízel sudetský nebo zvonek
český. Žijí tu podobně vzácní živočichové — netopýr pobřežní či
pěvuška podhorní. Najdeme tu vzácné hřebenové partie subalpinské tundry, zbytky horských smrčin nebo právě nádherné údolní
bučiny. To jsou hodnoty Krkonoš. A nápad zničit je kvůli přehradě,
kterou nikdo nepotřebuje, neumím označit jinak, než jako naprostou hloupost a nesmysl.
Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Ministr životního prostředí

Teoretická skica zaplavení části Harrachova
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Krakonoš po šedesáté
Již neuvěřitelných šedesát let bez přestávky sestupuje vždy na počátku měsíce
března pán hor – Krakonoš ze svého panství kdesi pod Kotlem, aby zavítal mezi nás
obyčejné smrtelníky dole v Harrachově.
Letošní jubilejní šedesáté výročí bylo
předem stanoveno na sobotu 4. března
2006 a pořadatelé se na něj snažili přichystat s plnou parádou. Pán hor přesně, dle ujednání, přijel v kočáře se svoji
tradiční družinou (čerty, Krakonošovou
policií a nově i s hasičem) z Novosvětského průsmyku o jedenácté hodině dopolední. Svoji pouť městečkem započal na
křižovatce u vily Harrach, kde již vesele
vyhrávala Krkonošská dechovka za doprovodu sličných mažoretek. Poté se zastavil
krátce v naší hasičské zbrojnici, pozdravil
hosty v Pizzerii Verde Rossa a v Pekařství
u Vokřínků byl obdarován proslulým pečivem. Zhruba hodinu po svém velkolepém
příjezdu do Harrachova v areálu běžeckého stadionu u Skicentra pronesl svůj
tradiční projev, tentokrát s ekologickým
poselstvím, přítomným lidičkám. Spolu s ním krátce pozdravili publikum další
významní hosté, a to starosta města Václav

Příjezd pána hor z Novosvětského průsmyku

Připitek s VIP hosty

Vystoupení mažoretek

Pojízdná šatlava Krakonošovy policie v akci

Vystoupení Čelistů (druhá úspěšná skupinová maska)
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Cajthaml, hejtman kraje Petr Skokan či senátor (a čertolog) Jaromír
Štětina. Vystoupili zde i známí hosté z umělecké branže jako Petr
Muk, herci Ivan Trojan a Kamil Herbich. Zábava pokračovala vystoupením pozvaných kapel, vyhlášením nejlepších masek adt., to vše
za moderování Petra Jančaříka. Pro zajímavost ještě dodejme, že
zde také proběhlo plánované setkání asi dvou set čertů (a čertic)
z celé české země (plus dvacet sedm jejich protějšků z Rakouska).
Pro odhadem 2.500 příchozích návštěvníků nechyběly v areálu u Skicentra tradiční soutěže (hod kohátem, plivání peckou, tahání klády
atd.), široký stánkový prodej, bohatá tombola a ke konci akce vzlétl
kratinko i horkovzdušný balón.
Tak snad zas přivítáme příchod jara s pánem našich nejvyšších hor
opět o první březnové sobotě roku 2007.
Akci pořádala společnost Ceremony ve spolupráci s Městem
Harrachov pod záštitou prvního náměstka hejtmana Libereckého kraje Karla Dolejšího.
ms
Zastávka
u hasičů

Odborný zákrok
na jedné z čertic
v pojízdné ambulanci
Ordinace v růžové
zahradě (vítězná
skupinová maska)

V pivovaru se plesalo
První společný ples Sklárny a Města
Harrachova, jež se konal v prostorách
pivovarské restaurace, a to v pátek 17.
března 2006 proběhl jistě nad očekávání
pořadatelů.
Solidní návštěvnost, příjemná hudba
v podání Krakonoš Band, pestrá sklářská
tombola a čepované harrachovské pivo
přispěly k pohodě večera, který se nenápadně přesunul do sobotního rána…
Ten kdo z Harrachováků nepřišel,
může litovat.

Z policejních statistik…
V měsíci únoru 2006 obvodní oddělení
Policie ČR zaznamenalo celkem dvanáct
trestných činů (což byl pokles oproti předchozím obdobím). Ty spočívaly ve třech
případech v odcizení motorových vozidel
cizincům, dvakrát vloupání do vozidla,
stejný počet odcizení lyží adt. Velkým
případem (co do výše škody) se stala krádež peněžní hotovosti z pokladny u lanové
dráhy na Čertovu horu. Tento případ samo-

zřejmě řeší služba kriminální policie. Dále
naše obvodní oddělení řešilo i jednu výtržnost z opilosti v Music klubu Kino.
Pokud se týká agendy přestupků, těch
bylo řešeno ve sledovaném období celkem
37. Významný počet mezi nimi zaujímají
prohřešky přistižení alkoholu v dechu řidičů při pravidelných dopravních hlídkách,
a to celkově v osmi případech!! Celkem
bylo uděleno 120 pokutových sankcí v souhrnné výši cca 160.000,- Kč. V uvedeném
měsíci též byla provedena asistence u čty–4–

řech nahlášených dopravních nehod.
Harrachovské oddělení Policie ČR touto
cestou si dovoluje oslovit ty mladé fyzicky a psychicky zdatné muže, kteří by měli
chuť a nasazení stát se členy policejního
sboru. Zájemcům o tuto zajímavou, ale
i často nevděčnou, službu strážců zákona
rád veškeré informace poskytne velitel
tohoto obvodního oddělení.
Informace pro HZ tlumočil velitel obvod.
odd. kapitán M. Lelek
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Jubilejní HOLIDAY WORLD
Veletrh cestovního ruchu
Holiday World, pořádaný
ve dnech 23. až 26. února
2006, vstoupil do svého 15.
ročníku. Šploucháním moře
a stylizovanými mořskými útesy a palmami – tedy
létem a písečnými plážemi
jako symboly volna a prázdnin - byl v Konferenčním
sále Křižíkova pavilonu slavnostně zahájen.
Babylon jazyků, tuny
barevných katalogů, propagačních materiálů, ochutnávky místních kulinářských
specialit, krojované hostesky… Dá se ještě něčím
na takové události jako je
mamutí veletrh cestovního ruchu překvapit? Mohou
to být orientální tanečnice, muzikanti, ochutnávka
vína… A co Drákula? Možná...
partnerskou zemí letos totiž
bylo Rumunsko. Lákadlem
byly vtipně architektonicky
řešené stánky.
Správa Krkonošského národního parku
využila možnost vystavovat pod záštitou
Ministerstva pro místní rozvoj. Nejčastější dotazy návštěvníků směřovaly k dění
v KRNAP, různým aktivitám a kauzám.
Radek Drahný, mluvčí Parku, shrnul:
„K dispozici byly propagační materiály,
ale například i časopis Krkonoše-Jizerské
hory nebo Návštěvní řád. Nabídku doplnily letáčky jednotlivých informačních
středisek a muzeí provozovaných Správou
KRNAP.“
V těsné blízkosti byl situován stánek
„Značení místních výrobků“. Výrobci
z regionů Krkonoše, Beskydy a Šumava
představili certifikované výrobky, které
mohli návštěvníci zakoupit. Sněžnice, šperky, barevné konvičky, ekologický humus,
vánoční ozdobičky z Krkonoš, stejně jako
zboží z ovčí vlny nebo valašské škrábané
kraslice z Beskyd.
Sídlem prezentačního stánku Krkonoš
– svazku měst a obcí byla Veletržní hala.
Obrovská barevná fotografie nejvyšší hory
ČR Sněžky, pivo z Harrachova a ruční výroba perlových ozdob určených nejenom na
vánoční stromeček dobře zapůsobily. Klára
Kroupová, manažerka Svazku Krkonoše,
stručně účast na veletrhu vyhodnotila:
„Pražský Holiday World je oproti Regiontour v Brně zaměřen více na prezentaci
cestovních kanceláří, leteckých společností, zahraničních zemí, je o cestovním
ruchu v širším měřítku. Regiontour v Brně
umožňuje zase mohutnější prezentaci
turistických regionů. Víkendové dny v Pra-

ze určené široké veřejnosti byly doslova
hektické. Proudy lidí kolem stánku neustávaly, zájem o Krkonoše byl bombastický,
tiskové materiály hned první den téměř
rozebrány.“
Michal Vávra, manažer Svazku Krkonoše,
krátce doplnil: „U příležitosti veletrhu se
v našem stánku, řekněme na půdě Krkonoš,
uskutečnilo setkání představitelů Asociace
turistických regionů ČR. Hlavním tématem
byl společný postup při tvorbě aktualizované celostátní koncepce rozvoje cestovního
ruchu České republiky. Připravuje ji Ministerstvo místního rozvoje a státní agentura
CzechTourism. Výsledkem bude mj. adekvátní připravenost na nové podmínky čerpání
podpory z fondů EU od roku 2007.“
Jedním z doprovodných programů Holiday World bylo hodnocení soutěže „Turisté vítáni!“, určené žákům i studentům,
vyhlášené Nadačním fondem Úsměv pod
záštitou agentury CzechTourism. Formou
úvahy nebo projektu bylo úkolem formulovat představu o službách pro turisty v okolí
bydliště nebo v regionu. „Překvapilo nás,
jak děti bystře vnímají své okolí, jaké vidí
chyby a ví, co na poli turistického ruchu
zlepšit. Odhalují nedostatky, vymýšlí aktivity, které se váží k historii nebo tradicím
lokality ve které žijí“, uvedl Ing. Petr Kratochvíl, ředitel oddělení regionalistiky
agentury CzechTourism. Organizátoři si
od akce „Turisté vítáni“ slibují možnost
oživení turistických regionů. Budou to
dnešní studenti a žáčci, kteří zanedlouho
převezmou zodpovědná místa… (dp)

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.
Kašťáková Veronika
Hudeček Josef
Strnádková Anežka
Hlaváčková Marie
Pavlíček Otto
Štolbová Jarmila
Schovánek Josef
Tenkl Václav
Marková Alena
Rennerová Jarmila
Plocová Veronika
Grünzweig Miloš
Eminger Josef
Drábek Jiří
Stříbrná Valeria

88 let
82 let
92 let
93 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
96 let
60 let
60 let
65 let
65 let
75 let

Blahopřejeme…
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Reisen — Hamburg
Druhé největší město Německa pořádalo v první polovině února 29. ročník
mezinárodního turistického veletrhu současně s výstavami „Hanse-Golf 2006“
a „Tourismus und Caravaning“. Na ploše
62 000 m2 vystavovalo 1070 subjektů z 80
zemí. Expozice navštívilo zhruba 100 tisíc
osob, což je o 25 tisíc více než v Lipsku.
Stánek České republiky s prezentací Krkonoš byl situován ve společné hale
s Rakouskem a Maďarskem, nikoliv Rumunskem, Bulharskem, Gruzií a Uzbekistánem, jak bývá na jiných veletrzích obvyklé. Výstavní pult „Královéhradecký kraj
a Krkonoše“ byl v prvopočátku označen
jako „Královéhradecký region“. Německy
hovořícím návštěvníkům byla tato podoba
prezentace neznámá, stejně jako český
nápis „Krkonoše“. Josef Zelený, zástupce
Krkonoš – svazku měst obcí, změnil nápis
na „Riesengebirge“. Tím zájem o region o poznání stoupl. „Na druhou stranu
se projevila jeho neznalost,“ doplňuje
J.Zelený. „Skupina návštěvníků uváděla
Pramálo intelektuálního úsilí
vynaložil pan místostarosta Ploc při své
nazlobené reakci na můj článek v předchozím čísle. Tak mu uniklo, že nejde o podnikatelský záměr z mé hlavy, ale o věcnou
reakci na reklamu nabízející rekreační
byty. Připomínám, že mnou použitý výpočet návratnosti investice do rekreačního
bytu, při jeho pronajímání, byl převzat
z přílohy „F“ Mf Dnes z 9.11.2005.
Je zvláštní, jak bylo ponecháno bez
povšimnutí, že otisknutou reklamu prakticky podpořil náš pan starosta. Poskytnutým rozhovorem, který byl zveřejněn
tamtéž, poblíž reklamy nabízející rekreační byty v komplexu „Čertovka“. Tam
pan starosta slavnostně stříhal i startovní pásku. Fotografie pak posloužila další
reklamě, tentokrát v lednovém vydáním
Harrachovského zpravodaje. V této situaci, být veřejným činitelem, bych se obával podezření ze střetu zájmů.
Svoje „nepravdy“ o pitné vodě, dešťové kanalizaci-nekanalizaci a čističce jsem
čerpal z dostupných materiálů města
i řečeného na zasedáních zastupitelstva.
Přivaděč ze Souše, povrchové vody ve
splaškové kanalizaci a tak. Postoj SčVK
chápu jako interes na spotřebě. Dokonce
mi není zatěžko pochybovat o moudrosti rozhodnutí, postoupit této společnosti
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původní místní německé názvy a nevěděla,
že část Krkonoš leží i na polském území.
Jiní s podivem přijali fakt, že jsou v Krkonoších i jiná turistická a lyžařská centra
než Špindlerův Mlýn. Často jsem odpovídal na dotaz, jak se do regionu dostat
autem nebo vlakem, jak frekventované
jsou krádeže osobních automobilů, jak je
exhalacemi elektráren zdevastovaná naše
příroda. V jednom případě padl dotaz i na
vstupní vízum. Nejvyšší horu Sněžku znalo
málo jednotlivců. Naší opravdovou devizou
byl pramen řeky Labe.“ Zajímali se o cykloturistiku, mimo jiné na trase od pramene Labe, podél řeky až do Drážďan. Časté
byly otázky ke sjezdovému i běžeckému
lyžování, ale i na pěší turistiku v horách
v podzimním období. Poptávka byla po
propagačních materiálech se seznamy
autokempů. Podle J.Zeleného je v Hamburku běžné, že lidé střední i starší věkové kategorie pracují s internetem. „Proto
přicházeli s konkrétními dotazy a ujasněnými představami o příští dovolené.“
Největší zájem prý projevovali o turistické noviny „Krkonošská sezóna“ obsahově

zaměřené na základní informace o regionu
s přehlednou mapou, vyznačenými silnicemi a některými běžeckými tratěmi.
„V průběhu akce jsem vedl rozhovor
s novináři. Vedoucím redakce turistického časopisu „Fernsehwoche“, s majitelem
internetového časopisu „Urlaubs Spass.
de“ a redaktorem Karl-Heinz Mose, píšícím články pro noviny a časopisy o turistice. Projevili zájem přiblížit německým
čtenářům pramennou oblast „jejich řeky“
Labe. Hovořil jsem se třemi touroperátory
a majiteli autobusových firem o možnostech skupinové turistiky v Krkonoších. Byla
však i další pracovní setkání,“ doplnil Josef
Zelený.
Jak je na první pohled zřejmé, dlouhá a nákladná cesta do Hamburku měla
význam. „Zaznamenali jsme větší zájem
o případnou návštěvu Krkonoš než na
podzim 2005 v Lipsku. Doporučuji zařadit
účast na veletrhu v Hamburku do programu
na rok 2007. Je evidentní, že se tu nachází velký okruh potenciálních návštěvníků
Krkonoš,“ zhodnotil J.Zelený
(dp)

zařízení z majetku města. To v souvislosti
se skokovým růstem cen vodného a stočného.
Právní rozbory, o které je opírán odpor
radních k vyhlášení stavební uzávěry
znám. Ani v nejmenším se nevyjadřují
k podmínkám Harrachova. Kdo, kdy a jak
tyto rozbory zadal, kdo vybral a dodal,
toť otázka. Kardinální.
Rokytnice, Špindl, Vrchlabí, teď už
i Železná Ruda, stavební uzávěry zvládají. „Apartmánům“ se účinně brání i Vysoké n/J. Harrachov se nebrání nijak. Rada
zamítla dokonce i doporučení komise pro
přípravu územního plánu na vyhlášení
stavební uzávěry.
Perlou argumentační logiky pak je,
když pan místostarosta vyhlášeným uzávěrám vytýká, že umožňují radě poskytovat výjimky. Nechápe, že investorům
je možné klást podmínky bez čekání na
milodary? Nebo nevyhovět?
Můj výrok „ ... přitažlivost Harrachova
klesá“ byl označen za nehoráznou lež.
Protože, prý, Harrachov je nejlépe obsazené středisko v Krkonoších. Přeplněnost
po nějakých 6 - 8 týdnů v roce, při nedostatečné infrastruktuře, potom téměř
nic, je zárukou přitažlivosti?
A novinka, tuším ještě neprojednaná
v zastupitelstvu. Město pracuje s jakousi firmou na jakési studii. Asi proto, aby

byl podklad pro strategii města a územní plán. Konečně? Neberu Špindl za svatý vzor. Renomovanou zahraniční firmu
vybral, aby nedošlo k ovlivnění dílčími
podnikatelskými zájmy. Je to nesmyslné?
Dalo by se pokračovat, proč ale jít
mimo podstatu sporu. Jen si neodpustím
připomenout prosté:
Moudré a schopné vedení města vytváří prostor pro nejvhodnější ekonomické
aktivity. Dosahuje toho, že z těchto aktivit mají největší prospěch jeho občané.
Že mají k tomuto prospěchu, po zásluze,
co nejrovnější přístup. Že mají kde bydlet, kde postavit si dům. Že mají to nejlepší možné, nerušené životní prostředí,
bezpečnost, zdravotní, sociální i ostatní
služby. Že místní populace se zdravě rozvíjí, vzdělává a mladí svou lepší budoucnost nacházejí tam, kde vyrůstali. A staří
pak nejsou odkázáni na charitu a milodary.
Tuto úlohu současná radnice tak nějak
nechápe. Nic osobního vůči prvnímu
z místostarostů. Invektivy na mou adresu,
psané i řečené, si docela pobaveně píšu
do památníčku. Vztahovačnost s urážlivostí jsou vlastní ješitnosti a malé sebedůvěře, říká autorita z oboru.
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Jiří Hendrych
psáno 08.03.2006

JENOM PÁR VĚCÍ NA UPŘESNĚNÍ
Vážený pane Hendrychu,
nechápu Vaši nevraživost a nenávist vůči součastnému vedení
našeho města. Vaše příspěvky do HZ mě utvrzují v tom, že usilujete jen a jen o to — zesměšnit a znemožnit poctivé a slušné lidi,
kteří se snaží dle možností a zákonů správně hospodařit a vytvářet pro místní občany to nejlepší prostředí.
Že šíříte nepravdivé informace s problémy našeho města v případě pitné vody a kanalizace je více jak jasné. To, že jste někde
zaslechl nebo, že u piva někdo povídal, není pro mne věrohodný
argument. Já bohužel, či bohudík, musím vycházet z oficiálního
vyjádření provozovatele těchto sítí.
To, že jsme vstoupili jako akcionáři do SVS a.s. nepovažuji na
rozdíl od Vás za chybu, ale za jediný možný způsob jak udržet
tyto sítě provozuschopné. Mimochodem stejně jako Harrachov se
rozhodlo i ostatních 450 měst a obcí - pravděpodobně všechno
hlupáci, tak to alespoň z Vašeho článku chápu. Je ale možné, že
jsem to se svým intelektem nepochopil správně.
Z toho, že připouštíte, že stavební uzávěra neřeší sice problém
výstavby, ale dává městům jakousi možnost vydírat investory,
mně běhá mráz po zádech. Asi Vám uniklo, že naše město získalo
a získá od zdejších investorů cca 13 mil. Kč na místní komunikace, dětské hřiště a víceúčelový stadion. Ne vydíráním, ale diplomatickým jednáním.

Jak je to se stavební
uzávěrou….
Navazuji tímto krátce na článek místostarosty města Tomáše Ploce, který byl
uveřejněn v předchozím čísle Harrachovského zpravodaje.
Je pravda, že města jako Rokytnice
nad Jizerou, Špindlerův Mlýn, či Vrchlabí
vyhlásily nařízením Města stavební uzávěry na svých územích, týkající se zákazu
výstavby bytových domů (bytový dům je
dle § 3 písm.b) vyhlášky MMR č. 137/1998
Sb. „stavba pro bydlení,ve které převažuje funkce bydlení“).
V nařízení je dále také uvedeno, že
výjimku z této stavební uzávěry lze učinit
pouze novým nařízením města, to znamená, že v určitých případech lze povolit
výjimku.
Díky těmto nařízením si města potom
mohou stanovit podmínky, na které musí
potencionální investor a zájemce o výstavbu bytů přistoupit, aby s ním mohla být
uzavřena smlouva.
Jako příklad uvedu bývalou továrnu
v Rokytnici nad Jizerou, kde byl již zahájen prodej bytů.
Zdroj Rokytnický zpravodaj:
V rámci této investice se Město s investorem dohodlo, že budované vitalcentrum
s bazénem a restaurace budou sloužit
nejen pro účely obyvatelů domu, ale i pro
širokou veřejnost.

Nevím kam stále míříte s klesající návštěvností. Kde čerpáte
tyto zdroje? Nebo je to, že jedna paní povídala? Já na rozdíl od
Vás vycházím ze skutečných čísel. To, že je Harrachov celoročně
nejlépe obsazené středisko v Krkonoších, je skutečností.
Vůbec nezpochybňuji, že Špindl zadal zhotovení svého rozvojového plánu renomované zahraniční firmě. Zpochybňuji pouze to, zda to nejsou vyhozené peníze za studii, která je jenom
teoretickou vizí. Pravděpodobně jste toho názoru, že s veřejnými prostředky není potřeba zacházet hospodárně. Připadá mi to
jako návod na mrhaní peněz daňových poplatníků. Já jsem názoru
opačného. Doufám, že je to na našem městě vidět.
Nemohu s Vámi souhlasit v tom, že Harrachov nevytváří příležitosti pro obživu místních obyvatel. Opak je pravdou. Máme
zde velmi nízkou nezaměstnanost, velmi malý počet soc. slabších
a v neposlední řadě nadprůměrnou životní úroveň většiny obyvatel. Toto jsou dle mého názoru ty správné argumenty, že naše
město vytváří pro naše obyvatele dostatek příležitostí.
Vážený pane Hendrychu, nevím, co sledujete těmito články
v našem zpravodaji, ale domnívám se, že HZ by měl mít úplně
jinou náplň, abychom zase nebyli tam, kde už jsme jednou byli.
Jestli Vás něco trápí a máte odlišné názory, tak přijďte ke stolu
a jednejme. Jednejme, ale korektně a ku prospěchu nás všech.
Přeji všem občanům a návštěvníkům příjemně prožité jaro.
místostarosta Tomáš Ploc

Investor se dále zavázal:
• Poskytnout bezplatně služby vitalcentra
s bazénem v předem dohodnutém rozsahu a provozních hodinách školským
zařízením, jejichž zřizovatelem je Město Rokytnice nad Jizerou, v minimálním
rozsahu 3 hodiny týdně.
• Vybudovat na vlastní náklady chodník
pro pěší včetně veřejného osvětlení,
umožňující bezpečný pohyb osob mezi
autobusovou zastávkou „ U Kroupů“
a víceúčelovým komplexem.
• Poskytnout Městu Rokytnice příspěvek
na zkvalitnění služeb v oblasti údržby
a správy místních komunikací ve výši
1.000.000,- Kč
Podobným způsobem postupují i ve
Špindlerově Mlýně, kde je nárůst lůžkové
kapacity jednorázově zpoplatněn finančním příspěvkem následně umožňujícím
obci rozvíjet svou vybavenost.
Pro přehlednost uvádím z dostupných
informací realizaci některých projektů
bytových domů realizovaných na uzemích
vyhlášené stavební uzávěry.
ŠPINDLERŮV MLÝN

Počet
Realizace
apartmánů
Některé z významných projektů
TOSCA II.
64
2005
DALIBOR I.
30
2005
DALIBOR II.
20
2006
MICHAEL
45
2005
INKA
20
2005
SVATÝ PETR
60
2005
LABSKÁ
28
2005
HORNÍ MÍSEČKY I.-III.
270
2004-6
celkem
537
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V současné době je ve Špindlerově Mlýně
projednáváno pět nových projektů apartmánových domů, včetně nejvýznamnější
lokality Medvědín s navrhovanými několika
sty apartmány a Bedřichov.
ROKYTNICE N. JIZ.
TKALCOVNA
ROKYTKA
ROKYTNO 20
STUDENOV
celkem

Počet
Realizace
apartmánů
93
2005-6
81
2005
19
2005
30
2005-6
223

V současné době jsou v Rokytnici projednávány další tři nové projekty apartmánových domů.
Rozdíl v počtu výstavby apartmánů je
především dán atraktivitou střediska,
nikoli obstrukčními nástroji v podobě stavební uzávěry.
Vyhlášení stavební uzávěry na území
Rokytnice nad Jizerou a Špindlerova Mlýna je tak pouze jedním z nástrojů obecní
samosprávy při vyjednávání optimálních
podmínek mezi obcí a investorem bytových projektů a vhodným nástrojem k získání potřebných doprovodných investic do
občanské, sportovní, technické vybavenosti a infrastruktury obce.
Michal Bartoš
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Osobnosti Harrachova — Wolfgang Slavík
Po čase se opět, milí čtenáři, vracíme k žádané rubrice o osobnostech našeho městečka. Tentokrát se vám vlastním
povídáním představí pan Wolfgang Slavík
– nestor dění v areálu klasických lyžařských
disciplín, tak typických sportů Harrachova
a v neposlední řadě pravidelný dopisovatel příspěvků z této oblasti do Harrachovského zpravodaje. Bezpochyby je to muž,
jehož životní láskou, tedy nepočítaje jeho
manželku Helenku a rodinu, se staly skokanské můstky.
„Jako mladí jsme do pětadvaceti let skákali, ale už ve dvaceti letech (1960) jsem
se stal členem výboru lyžařského oddílu
v Harrachově (společně s pány Hendrychem, Špryngerem, Hadravou, Medalem,
Šablaturou, Lukešem atd.). Jako pomocný trenér jsem také pomáhal Antonínu
Lenemaierovi s výchovou mladých skokanů
i sdruženářů (Kučerové, Rázlové, Hnykové,
Novákové, Medal, Šablatura, Tulka, Vokřínek, Hlava adt. a potom i další party kolem
bratří Ploců, Farského, Veselouše, Macha,
Žanty, dvojčat Slavíků, Denkeho…). Od
roku 1965 jsem trenérem druhé třídy. Ještě předtím, v roce 1963, mi byla od pana
Mrklase předána funkce velitele můstků
a o tři roky později jsem měl tu čest stanout poprvé jako ředitel závodů. V roce
1970 jako rozhodčí a technik jsem absolvoval Mistrovství světa ve Vysokých Tatrách,
a to společně s Mílou Bělonožníkem, Zytou
a H. Rýgrem (ti nás hodně naučili). Celkem
jsem na Tatranském poháru pobyl 21 krát
(1970-1991). Kvalifikaci rozhodčího první
třídy mám od roku 1981 a čtyři roky později i kvalifikaci ústředního rozhodčího.
Moji láskou se však staly harrachovské
skokanské můstky. Asi nebyl žádný závod
od roku 1964, na kterém bych se nepodílel úpravou, jako rozhodčí… Byl jsem
přitom, kdy se přestavoval můstek K70,
potom K90 a hlavně při realizaci výstavby
velkých skokanských můstků (K120 a K185)
na Čerťáku. Tam jsme hodně pomáhali

p. Bělonožníkovi a Šablaturovi, kteří byli
vlastně hlavními tvůrci těchto můstků po
celou dobu jejich výstavby. Celou dobu
(1970 — 1993), kdy jsem pracoval na směny v Tanvaldu – jsme často o dopoledním
volném čase společně s bratrem šlapali
a odhazovali sníh (to ještě nebyla žádná
strojová úprava) na můstcích a v létě zase
na stejných místech sekali trávu. Od roku
1987 mi byla svěřena od Míly Bělonožníka
funkce ředitele velkých závodů. Největší
poctou mi bylo řízení závodů Mistrovství
světa juniorů (1993) a ještě před tím MS
v letech na lyžích (1992). Dnes již tyto
funkce zdatně vykonávají moji synovci
— Standa a Pepík Slavíkové.
V roce 1993 se mi vyplnil jeden velký
sen, a to pracovat na plný úvazek u skokanských můstků jako zaměstnanec Sportovního areálu. Myslím si, že za těch 45 let co se
motám kolem lyžařských těchto lyžařských
zařízení, nikdo nesešlapal tolikrát stráně
(to jsou kilometry!), či nenašlapal tolikrát
schody vzhůru k můstkům, neorganizoval
tolik závodů, neviděl tisíce skoků několika skokanských generací od žákovských
závodů až po velké mezinárodní závody,
včetně MS v letech na lyžích. Díky těmto
zálibám a láskám jsem se stal čestným členem sdružení majitelů mamutích můstků
KOP a při oslavách sta let (2003) organizovaného lyžování jsme společně s bratrem Horstem na Pražském hradě obdrželi
čestné uznání za významný přínos k rozvoji
tělovýchovy a sportu.
Přitom všem jsem také od roku 1961
do 1994 pracoval jako poslanec v komisi
mládeže Města Harrachova. V této komisi se snažím pomáhat i nyní. Každý den
ráno jdu do práce k můstkům a snažím se,
aby tato zařízení byla nejlépe upravena a
skokani, ať to jsou začátečníci nebo Mistři světa odcházeli po tréninku spokojeni.
Jsem přesvědčen, že k takové práci musí
mít člověk lásku, to by neměl dělat někdo,
kdo sportu a lidem nefandí. Tuto činnost

Policejní mistrovství

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

Wolfgang Slavík

V areálu biatlonového areálu a přilehlých lyžařských tratí
Na kolečku se 20. a 22. února 2006 uskutečnilo Policejní mistrovství ČR v lyžování.
Muži a ženy z jednotlivých krajských policejních správ,
útvarů MV, Služby cizinecké a pohraniční policie, ÚCSP a též
hostů z německé spolkové policie se utkali v různých běžeckých disciplínách, jako například smíšených štafet, sprintu
či klasického běhu na 6 a 15 km. Vydatné sněhové podmínky a slunečné počasí jistě přispěly k solidním výkonům a sportovním zážitkům všech
zúčastněních mužů a žen zákona. Těm přijel v průběhu klání fandit osobně policejní
prezident Ladislav Husák.
Pořadateli mistrovství byli: Ministerstvo vnitra — odbor sportu, PČR služba cizinecké
a pohraniční policie, Unie tělovýchovných organizací Policie ČR a Sportovní klub policie Harrachov.
ms
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kolem můstků dělám už tolik let a největší
trest by byl, kdyby někdo přišel a řekl – tak
Tě už nepotřebujeme a od této chvíle již
nesmíš sem vůbec chodit.
Při závodech je zapojena celá naše rodina, a to jak moje, tak bratrova. Největší
radost mi dělá můj syn Tomáš. Zvládá studium na vysoké škole a dělá též vrcholový
sport. Byl členem české olympijské výpravy na nedávných ZOH v Turíně. Přitom fandím všem co skáčí nebo dělají severskou
kombinaci, vždyť je vidím každý den od
začátku (cca desetileté žáčky) až po ukončení kariéry.“
Pane Slavíku, nechť Vám nechybí elán
v dalších sezonách…
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V prvopočátcích mi dělalo velké problémy rozeznat pana Wolfganga Slavíka od
bratra Horsta. Dnes se tomu sama divím
a oba pány už bezpečně rozeznám….
Když potkám pana Wolfa Slavíka, přijde
mi, že jsem potkala Sluníčko. Je vždy milý
a vstřícný, má dobrou náladu a vždycky mě
s ní nakazí a já se pak také musím usmívat
na svět. Vím, jaký starostlivý přístup má
nejen ke všem skokanským závodům, ale
i k rodině a lidem v Harrachově. A tak i já
se připojuji s přáním neutuchající vitality
a zároveň s prosbou, aby jste nás všechny
v Harrachově (i zdejší skokanské můstky)
stále tak báječně zásoboval svou pozitivní
energií…
sd

Naši mladí biatlonisté nezahálejí
Sportovci SKP Harrachov se zúčastnili
v této zimní sezóně soutěží Českého poháru v biatlonu žactva. Vrcholem žákovských
soutěží bylo bezesporu uskutečnění Mistrovství republiky v biatlonu žactva v Harrachově v našem areálu Na Kolečku, a to
25. a 26. února 2006.
Na tomto mistrovství se umístili harrachovští závodníci na pěkných místech :
Dne 25. 2. 2006 - Rychlostní závod
Eva Puskarčíková
Miroslav Lelek
Gabriela Janoušková
Aleš Ligaun
Irena Nykodémová
Linda Kašťáková
Tomáš Ploc

2. místo
3. místo
5. místo
6. místo
6. místo
11. místo
18. místo

Závěrem čtenářům HZ přikládám kompletní dosavadní výsledky našich mladých
biatlonistů v letošní sezóně.
Miroslav Lelek
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1. kolo ČP v Novém Městě na Moravě
ve dnech 14. — 15.1.2006
Vytrvalostní závod dne 14.1.2006
Žáci B
Miroslav Lelek
Tomáš Ploc
Žáci C
Aleš Ligaun
Žákyně C Eva Puskarčíková
Irena Nykodémová
Linda Kašťáková
Gabriela Janoušková
Závod s hromadným startem
dne 15.1.2006

Dne 26. 2.2006 - Závod s hromadným
startem
Gabriela Janoušková
Eva Puskarčíková
Irena Nykodémová
Miroslav Lelek
Aleš Ligaun
Linda Kašťáková
Tomáš Ploc

3. místo
7. místo
10. místo
10. místo
15. místo
17. místo
21. místo

V celkovém hodnocení se družstvo SKP
Harrachov umístilo na 4.místě, z jednotlivců:
Eva Puskarčíková
Gabriela Janoušková
Miroslav Lelek
Irena Nykodémová
Aleš Ligaun
Linda Kačťáková
Tomáš Ploc

4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
11. místo
15. místo
17. místo

12.
20.
9.
5.
6.
7.
12.

Žáci B
Žáci C
Žákyně C

Miroslav Lelek
Tomáš Ploc
Aleš Ligaun
Gabriela Janoušková
Linda Kašťáková
Irena Nykodémová
Eva Puskarčíková

9.
13.
18.
6.
11.
13.
17.

2. kolo ČP v Jablonci nad Nisou
ve dnech 4. — 5. 2006
Rychlostní závod dne 4. 2. 2006
Žáci B
Miroslav Lelek
Tomáš Ploc
Žáci C
Aleš Ligaun
Žákyně C Eva Puskarčíková
Irena Nykodémová
Linda Kašťáková
Gabriela Janoušková

13.
15.
6.
3.
6.
7.
10.

Závod s hromadným startem dne 5.2.2006
Žáci B
Miroslav Lelek
1.
Tomáš Ploc
nestartoval
Žáci C
Aleš Ligaun
8.
Žákyně C Eva Puskarčíková
3.
Gabriela Janoušková
11.
Irena Nykodémová
13.
Linda Kašťáková
19.
Mistrovství republikyžactva v biatlonu
v Harrachově ve dnech 25. — 26. 2006
Rychlostní závod dne 25.2.2006
Žáci B
Miroslav Lelek
Tomáš Ploc
Žáci C
Aleš Ligaun
Žákyně C Eva Puskarčíková
Gabriela Janoušková
Irena Nykodémová
Linda Kašťáková

3.
18.
6.
2.
5.
6.
11.

Závod s hromadným startem dne 26.2.
2006
Žáci B
Miroslav Lelek
10.
Tomáš Ploc
21.
Žáci C
Aleš Ligaun
15.
Žákyně C Gabriela Janoušková
3.
Eva Puskarčíková
7.
Irena Nykodémová
10.
Linda Kašťáková
17.
V celkovém hodnocení Českého poháru
v biatlonu žactva se závodncí SKP Harrachov umistili:
Žáci B
Miroslav Lelek
6.
Tomáš Ploc
17.
Žáci C
Aleš Ligaun
11.
Žákyně C Eva Puskarčíková
4.
Gabriela Janoušková
5.
Irena Nykodémová
7.
Linda Kašťáková
15.

Přebor HZS ČR v běhu na lyžích
Přebor Hasičských záchranných sborů
ČR v běhu na lyžích se konal ve dnech 25.
až 27. ledna 2006 v biatlonovém areálu
SKP Harrachov. Na přebor se sjelo z celé
republiky na padesát závodníků — z toho
tři ženy.
Muži závodili ve třech věkových kategoriích a v disciplínách na deset kilometrů
klasickou technikou a patnáct kilometrů
volnou technikou, ženy bez rozdílu věku
na trati o délce 5 km, resp. 7,5 kilometru
a ve štafetách 4× 5 kilometrů. První dva
úseky se jely klasicky, třetí a čtvrtý úsek
pak volnou technikou.
Ve středu odpoledne se konaly závody klasickou technikou. V mužích obhájil
prvenství David Pross z HZS Královéhradeckého kraje a mezi ženami vybojovala
prvenství Alena Tvarohová z HZS hl. m.
Prahy. Ve čtvrtečním bruslení se na prvních

místech objevili závodníci ze středeční
klasiky. V celkovém součtu obou závodů se
umístil jako jediný zástupce podnikových
HZS ČD Česká Třebová Jiří Cibulka na 6.
místě.
Poslední den, kdy se konaly štafety,
nastoupilo jedenáct družstev, přičemž zvítězilo družstvo HZS hl. m. Prahy. Překvapením bylo 5. místo smíšeného družstva HZS
ČD Česká Třebová s Jiřím Cibulkou a Jiřím
Šlezingrem, spolu s Michalem Hlavačkou
z HZS hl. m. Prahy a jedinou ženou štafetového závodu Květou Valentovou. Oběma
reprezentantům Českých drah patří poděkování za dosažené výkony při přeboru HZS
ČR.

inzerce
Prodám :
elektrický kufříkový ŠICÍ
STROJ VERITAS
— pěkný, kvalitní,
dále elektrický a mech.
kufř. PSACÍ STROJ a st.
kufř. CONTINENTAL

Převzato z časopisu Železničář

tel. 723 522 057 večer
–9–
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Republikový šampionát žáků a dorostenců
Víkendové dny 11. a 12. března 2006 byly plánovány pro závody
Mistrovství ČR ve skoku a severské kombinaci žáků a dorostenců.
Místem konaní byl určen harrachovský skokanský a běžecký areál.
Zatímco sobotní část klání proběhla bez problémů, ta nedělní
se z důvodu silného sněžení a větru vůbec neuskutečnila. Harrachovské skokanské a sdruženářské naděje v těchto soubojích
získali několik cenných kovů.
ms

Harrachováci se ZOH v Turíně neztratili
Dva sdruženáři, jeden běžec na lyžích a jeden skokan startovali na zimní olympiádě v italském Turínu. Česká výprava čítala
celkem 84 sportovců. Získala jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Mezi nimi startovali i čtyři harrachovští
lyžaři s těmito výsledky.
Dušan Kožíček (běh na lyžích) – 9. místo štafeta (CZE) 4×
10 km (Koukal, Bauer, Magál, Kožíšek), 10. místo sprint dvojic
(Kožíšek – Koukal) a 22. místo sprint 1,3 km volně.
Tomáš Slavík (sev. kombinace) – 8. místo družstva (CZE) skok
K120 4× 5 lm (Rýgl, Churavý, Vodseďálek, Slavík), 26. místo
sprint a 37. místo Gundersen.
Aleš Vodseďálek (sev kombinace) – 8. místo družstva (CZE)
skok K120 4× 5 km (Rýgl, Churavý, Vodseďálek, Slavík), 47. místo sprint.
Ondra Vaculík (skok na lyžích) – 9. místo družstvo (CZE –
Matura, Vaculík, Sedlák, Janda)
Škoda, že nemohl startovat další nominovaný – Tonda Hájek,
jenž se těsně před OH zranil a skokanům moc chyběl.
Slavík Wolf

Vítek Háček a Martin Ploc jako vítězové SK ve sprintu dvojic na 3 Km

Severská kombinace — sprint dvojic (5 km) — žáci 13 — 14
1. Tišer Kryštof a Bláha Jakub
SK Lomnice
2. Dědek Jakub a Daněk Miroslav SK Harrachov
3. Zeman a Brezar Ondřej
TJ Desná

Nové knihy v Městské knihovně
Román napínavý: Patterson J. – Mistr zločinu
Historické romance: Beverley J. – Falešné zásnuby; Medeiros
T. – Šepot růží.
Román společenský: Topol J. – Kloktat dehet.

Skok — K40 — žáci 11 — 12
1. Háček Vítek
2. Friedrich Tomáš
3. Portyk Tomáš

SK Harrachov
SK Ještěd
LSK Lomnice

Skok — K70 — žáci 13 — 14
1. Bláha Hubert
2. Pustková Vladěna
3. Daněk Miroslav

LSK Lomnice
Kozlovice
SK Harrachov

Skok — K70 — dorost
1. Havránek Lukáš
2. Kožíšek Čestmír
3. Štorek Václav

Dukla LBC (Harrachov)
LSK Lomnice
Dukla LBC

Severská kombinace — K70 a 8 km — mladší dorost
1. Havránek Lukáš
Dukla LBC
2. Rostig Martin
VSC Klingenthall (D)
3. Pöhland Alex
VSC Klingenthall (D)
Severská kombinace — sprint dvojic (2 km) — žáci 10
1. Dufek Martin a Portyk Tomáš
LSK Lomnice
2. Medek David a Daněk Lukáš
SK Harrachov
3. Milhut Pavel a Vančura Tomáš TJ Rožnov
Severská kombinace — sprint dvojic (3 km) — žáci 11 — 12
1. Ploc Martin a Háček Vítek
SK Harrachov
2. Dufek Tomáš a Souček Jan
LSK Lomnice
3. Vinkler Ondřej a Kelnar Ondřej TJ Rožnov

Román válečný: Kessler L. – Ďáblův pancíř.
Román životopisný: Scrogginsová D. – V sedmém kruhu
pekla.
Filozofické texty: Coelho P. – Rukověť bojovníka světla.
Životopis: Blanka Matragi.
Autobiografické příběhy: Prudičová I. – Pár obyčejných dnů.
Thrillery: McClure K. – Experiment; Cornwellová P. – Moucha.
Autobiografie: Parkánová H. – Jak si vypěstovat na anglické
zahrádce českého trpaslíka.
Fantasy: Knaak R. – Den draka.
Politika: Zeman M. – Vzestup a pád české sociální
demokracie.
Knihy populárně naučné: Rychlík M. – Tetování, skarifikace a
jiné zdobení těla; Kadlecová J. – Datum narození a jeho vliv
na náš charakter.
Román pro mládež: Ziegesarová C. – Líbej mě.
Romány pro dívky: Nachtmanová P. – Lechtání rybiček;
Jansová V. – Střípky odvahy; Wilsonová J. – WWW. Trápení;
Brezina T. – Ségry v akci.
Fantasy pro mládež: Sageová A. – Magyk.
Kniha pro děti: Krejčí I. – Strašné pověsti české.

25. RKZ ve skoku — K40 — žáci 10
1. Daněk Lukáš
SK Harrachov
2. Vančura Tomáš
TJ Rožnov
3. Měch Robert
TJ Frenštát
Harrachovský zpravodaj 2006/03

Tel.: 481 529 700
e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz.
www.knihovna.sluníčko.net
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… nová Nová Hřebenovka
Multifunkční turistická magistrála Euroregionu Nisa z Krkonoš až do Německa.
Větší bezpečnost, lepší komfort, více
tras, jednotné značení a nepoznaná místa
nabídne všem milovníkům turistiky, ať už
pěší, kol či lyží, Nová Hřebenovka. A vlastně již nabízí. Na podzim 2004 byla otevřena turistická lávka Rádlo, díky níž můžete
bezpečně zdolat výpadovku z Jablonce na
Prahu, právě se buduje Jizerská magistrála pro pěší, připravuje se stavba nového
informačně-servisního centra Milíře…
Životní styl se za posledních několik let
výrazně změnil, stranou tohoto trendu
nezůstala ani turistika. Dnes nevyrážíme
do přírody jen na dlouho plánované výlety
s baťohem plným řízků.
Cílem projektu Nová Hřebenovka je přilákat do hor další návštěvníky. Trasy jsou
naplánovány tak, aby z přetížených lokalit našeho regionu odvedla nové i stávající
turisty do dosud nepoznaných či zapome-

nutých, ale přesto zajímavých a lákavých
míst. Pro větší bezpečí jinudy pro pěší,
jinudy pro cyklisty. Trasy mají nová nástupní místa s parkovištěm, odpočívadla i jednotné značení.
Podrobné mapy budou k dispozici ještě před začátkem letošní letní turistické
sezóny, už nyní si můžete celou magistrálu
prohlédnout na internetové adrese www.
nisaops.cz, kde je mapa panoramatická.
Na internetu se připravuje i databáze
restauračních a ubytovacích zařízení, kde
si rezervaci zajistíte on-line.
S Novou Hřebenovkou se můžete seznámit nejen na stránkách www.nisaops.cz,
ale i při mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour 2006, který bude
v březnu hostit nové Eurocentrum v Jablonci nad Nisou (bývalé výstaviště). Nová
Hřebenovka zde bude mít svoji vlastní

Propojení s Rokytnicí

expozici a mimo jiné slavnostně představí
nové logo.
David Jelínek
Trasa Nové Hřebenovky
Nová Hřebenovka vede ze Špindlerova
Mlýnu do Harrachova a na Jizerku, kde se
dělí na severní a jižní větev. Severní pokračuje přes Bedřichov do Hrádku nad Nisou,
jižní trasa vede přes Černostudniční a Ještědský hřeben. Magistrála pak pokračuje
přes Lužické a Žitavské hory, Krásnolipsko
do Německého Hinterhermsdorfu v Českosaském Švýcarsku.
Turistická lávka Rádlo
• Celkové délka mostu je 54 metrů, šířka 3
metry.
• Most je určen pro pěší a cyklisty a jeho
význam spočívá v tom, že opět propojí
dvě turistická území, která byla v minulosti rozdělena rychlostí komunikací
(Jablonec — Praha).

• Výška spodního okraje lávky v nejnižším bodě nad vozovkou dosahuje 9,28
metrů.
• Hlavními nosnými prvky jsou dvě ocelová lana, dopínaná přes betonové opěry,
ukotvená pomocí zemních kotev.
• Na lana je upevněna konstrukce mostovky, která je odolná jak proti kroucení,
tak proti deformaci při nerovnoměrném
zatížení.
• Dalším prvkem lávky je střední pilíř, který má charakter kyvné stojky.
• Lávka má ocelové zábradlí s jedním madlem a drátěným výpletem.
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Novou čtyřsedačkovou lanovku se sjezdovkou chce v Harrachově vybudovat
Sportovní areál. Počítá s ní v prostoru
nad Rýžovištěm, kudy by se mohly harrachovské tratě propojit se sjezdovkami
v sousední Rokytnici nad Jizerou. Výběr
místa pro lanovku a sjezdovku ale nebude jednoduchý, protože povedou Krkonošským národním parkem (KRNAP), řekl
provozní náměstek Sportovního areálu
Harrachov Vlastislav Fejkl.
„Propojení sjezdovek v Harrachově
a v Rokytnici si turisté přejí již dlouho.
Na Čertově hoře i na Rýžovišti máme
celkem dvě čtyřsedačkové lanovky,
potřebovali bychom však ještě nejméně
jednu. Zájem o lyžování roste a v hlavní
sezoně se u sjezdovek tvoří fronty až na
půl hodiny,“ vysvětlil Fejkl.
Vedení sportovního areálu by nejraději
postavilo novou lanovku se sjezdovkou
na 1200 metrů vysoké hoře Plešivec,
odkud by se také dalo dostat do Rokytnice. „Národní park se však kromě jiného obává, že by snowboardisté i lyžaři
sjížděli z Plešivce dolů volným terénem
mimo sjezdovky a ničili by především
malé stromky,“ podotkl Fejkl.
Úbočí Plešivce, po němž by téměř tříkilometrová sjezdovka klesala až na okraj
Harrachova, pokrývají mladé porosty.
Lesníci je vysázeli v 90. letech na holých
pláních za peníze z nizozemské Nadace
FACE. Likvidace stromků by byla porušením smlouvy mezi KRNAP a Nadací FACE
a Česká republika by platila obrovské
pokuty.
Národní park a sportovní areál o rozšíření lyžařského střediska v Harrachově
zatím oficiálně nejednaly, ale KRNAP
nové lanovky a sjezdovky povoluje jen
tehdy, pokud neprocházejí po zvláště
cenných chráněných územích. „Proti
výstavbě jsme i tehdy, když by si vyžádala kácení lesů,“ upozornil mluvčí parku
Radek Drahný.
Harrachov a Rokytnici by šlo nejsnáze
propojit přes Janovu skálu. Podle Drahného se tam ovšem vyskytují zákonem
chráněné druhy rostlin. „Mezi vhodnější
varianty pro lanovku z Harrachova směrem k Rokytnici patří například průsek,
kterým prochází vedení vysokého napětí,“ uvedl Drahný. Vykácená plocha však
podle Fejkla stačí jen pro lanovku, ale
sjezdovka se tam už nevejde. Bez sjezdovky by se ovšem lanovka, která stojí
několik desítek milionů korun, sportovnímu areálu nevyplatila.
„V současné době připravujeme záměry na rozšíření lyžařského střediska,
abychom je později mohli zařadit do
územního plánu. S vybudováním nové
lanovky a sjezdovky počítáme do roku
2010. Věříme, že po dohodě s národním
parkem najdeme místo nejen pro lanovku a sjezdovky, ale také pro parkoviště
a další zázemí pro lyžaře,“ shrnul Fejkl.
www.harrachov.cz
Harrachovský zpravodaj 2006/03

Zprávy ze SOUL
Stejně jako převážná část národa
sledovala sportovní boje na Dvacátých
zimních olympijských hrách v Turíně,
i my jsme s napětím sledovali vystoupení
studentů a absolventů naší školy na této
olympiádě.
Málokterá škola, a to nejsme školou se
sportovním zaměřením, se může pochlubit zastoupením pěti olympioniky ve čtyřech disciplínách — skoku na lyžích, běhu
na lyžích, severské kombinaci a saních.
Děkujeme všem za reprezentaci ČR a školy a přejeme mnoho dalších sportovních
úspěchů.
Na přelomu ledna a února jsme uspořádali lyžařský výcvik pro žáky prvních
ročníků.
Děkujeme tímto SAH, a.s. v Harrachově, panu Ing. Jiřímu Krejčímu, za vytvořené podmínky pro uspořádání této akce.
V rámci projektu EQUAL se zástupci
školy zúčastnili mezinárodní konference
ve Studenci.
Partnerskou organizací projektu jsou
vzdělávací instituce a zástupci zaměstnavatelů z Francie. Na návštěvě francouzské delegace v naší škole se diskutovalo
o vzdělávacím systému v ČR a zejména

o formách celoživotního vzdělávání.
Součástí výuky předmětů Lesní výroba
a Základy ekologie je každoročně návštěva žáků prvních ročníků muzea KRNAPu
— ŠINDELKY.
Děkujeme panu Ing. Raitovi za zasvěcené a poutavé vyprávění o všem, co muzeum nabízí.
Krátké zhodnocení této akce žáky uvádíme v příspěvku.
Návštěva muzea ŠINDELKA
Byl pěkný zimní den. Byl o to lepší, že
jsme se bez varování dozvěděli, že navštívíme harrachovské muzeum Šindelka.
Na autobusové nádraží, kde se Šindelka
nachází, jsme se vydali pěšky. Pan průvodce nám vysvětloval mnoho zajímavých
věcí o Harrachově, podkrkonošských zvycích a hlavně o výrobě šindelů, které se
ručně opracovávaly. Šindele se používaly na střechy. Dřevo na jejich výrobu se
vybíralo podle druhu kmene. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého o různých způsobech těžby dřeva, těžebních strojích,
druzích stromů a také o jejich škůdcích.
V minulosti se dřevo vytěžovalo ručně,

sváželo se z kopců po řece, v zimě, když
byla řeka zamrzlá, používali dřevaři saně.
To bylo velmi nebezpečné a docházelo
i ke smrtelným úrazům.
Ve druhém patře muzea jsme si prohlédli expozici myslivosti. Je tu výstava
zbraní, mysliveckých uniforem, starých
loveckých průkazů a exponátů zvěře.
Mohli jsme si podle vzorků stop určit zvíře, kterému patří. Některé ze stop jsme
poznali.
Exkurze byla velmi poučná a moc se mi
líbila.
Filip Rampouch
Ve škole máme předmět „Lesní výroba“. Naše škola je oborově zaměřena na
opravy lesní techniky. Proto je logické, že
jsme šli navštívit muzeum Šindelka, kde
o dřevě a lese toho ví opravdu hodně.
V druhém patře muzea mají zaměření
na myslivost a s ní spojené činnosti, což
se mi také líbilo. Jsou tam vycpaná zvířata, z nichž největší údiv u mě vzbudil
vypreparovaný jelen. Vypadal jako by
se právě vyřítil z lesa, zůstal mlčky stát
a nás pozoroval.
Jan Hlavatý

Úspěch v Táboře
Harrachovské kvasnicové pivo potvrdilo svoje nesporné kvality, když na XVI.
reprezentačních slavnostech piva v Táboře (konaly se v týdnu na přelomu ledna
a února) obdrželo v náročné několika kolové degustační soutěži dvakrát třetí místo
(jednou za v kategorii světlé dvanáctky
a jednou za černou dvanáctku) — tedy
bronzovou Pivní pečeť v kategorii minipivovarů, a to přímo z rukou ministra zemědělství.
Oceněný sládek Libor Soukup k tomu
dodává: „Bronzové místo je pro mne velkým potěšením, byť jsem v konkurenci
dvanácti soutěžních značek neskromně
pomýšlel i na zlato. Je to pro náš pivovar jednak velká výzva a jednak ocenění, nejen mojí práce, ale i dalších dvou
sládků, kteří mě učili vařit tento pěnivý
a zdraví prospěšný mok. To že naše pivo
bylo takto oceněno, je i zásluha používaných osvědčených ingrediencí, a to sladu
z Vratislavic, kvasnic ze Svijan, žateckého chmele a neposlední řadě křišťálově
čisté horské vody z vlastní stoleté studny.
Rozhodně budu dělat vše pro to, abychom
mohli příští rok přivézt vytoužené zlato.“
O kvalitě harrachovského piva (poprvé uvařeného v listopadu roku 2001) se
ostatně můžete na vlastní šmak přesvědčit
v pivovarské restauraci ve sklárně.
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