2006
duben
Velikonoční lyžovačka
O letošních Velikonocích bylo možno, vedle koledy, zajít ještě na stále dobře upravené sjezdařské tratě na Čertově hoře.
Letošní předlouhá lyžařská sezona (započatá na konci loňského listopadu) tak dospěla ke svému konci až ve druhé polovině měsíce dubna. Snímek byl pořízen za krásného
slunečného dne druhé dubnové soboty.

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

Ze zasedání zastupitelů

Vážení a milí čtenáři,

První zasedání Zastupitelstva města
v letošním volebním roce se uskutečnilo ve středu 8. března 2006 na tradičním
místě — Zasedací a obřadní síni Města
Harrachova.
Tentokráte třináct přítomných zastupitelů (dva byli předem omluveni) hned
v prvním bodě, týkající se hospodaření města schválili rozpočet města na
rok 2006. Jeho návrh byl předkládán
v téměř shodné podobě ke konci loňského roku schváleného rozpočtového provizoria. Rozpočet byl schválen na výši
příjmů 42.360.000,-Kč a ve výši výdajů
37.360.000,-Kč plus splátku úvěru ve
výši 5.000.000,-Kč. Znění schváleného
rozpočtu pro vás níže otiskujeme. Dále
byl v tomto bodě schválen rozpočtový
výhled na roky 2007 – 2008, v němž se
již díky stále se zlepšující finanční situaci města dá počítat i s vytvářením rezervy finančních prostředků. Projednávání
bodu hospodaření města bylo ukončeno
schválením inventarizace majetku Města k 31.12.2005 a vyřazením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
a majetku vedeného v operativní evidenci ve vlastnictví Města Harrachov v celkové hodnotě 718.657,36 Kč.
Na tomto zasedaní zastupitelé jednomyslně schválili i Obecně závaznou
vyhlášku 1/2006, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastní větší počet osob a stanoví další
případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.
V bodě různé vzalo například ZM na
vědomí zprávu o stavu prací a tvorbě
zadání nového územního plánu. Jeho
návrh zadání by měl být do 30.4.2006
předložen krajskému úřadu, který by měl
do 31.5.2006 návrh odsouhlasit a začátkem června 2006 by mělo být zadání
územního plánu předloženo ZM Harrachova ke schválení.
Celý zápis ze zasedání městských
zastupitelů je k dispozici po určitou dobu
na úřední desce Města a trvale je zveřejněn na její elektronické verzi na webových stránkách www.harrachov.cz.
ms

byť tady více než měsíc máme astronomické jaro, v době kdy píšu tento úvodník se
pod okny našeho domu nachází ještě solidní vrstva sněhové pokrývky, kterou však vytrvale rozpouští jarní déšť.
Právě problémy s tajícím sněhem reflektujeme v příspěvku o zásahu hasičů. To že do
svého závěru dospěla zimní sezona našich lyžařských přeborníků se dočtete v příspěvku Standy Slavíka a Sylvie Dostalíková pro vás připravila článeček o běžeckém klání
mrňousků z Mateřské školy v lyžařském areálu biatlonové střelnice. Vedle toho otiskujeme zprávu z posledního zasedání městských zastupitelů, včetně obsahu jimi schváleného
rozpočtu města na letošní rok.

Sběrna papíru již brzy
v provozu
V lednovém čísle HZ jsme vás informovali o ukončení provozu sběrny starého papíru, a to ze strany tehdejšího
nájemce. Dle získaných informací z radnice vše směřuje k tomu, že by tato
sběrna na tomtéž místě měla zahájit
provoz nejdříve v prvních dnech měsíce května, nejpozději však do poloviny
uvedeného měsíce.
Harrachovský zpravodaj 2006/04

Nechť plyne jarní nálada v co největší míře do vašich myslí.
Příjemné čtení přeje Martin Soukup - redaktor

Rozpočet města Harrachova na rok 2006
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PŘÍJMY
Paragraf
Kon. rozp. 05 Plně. 31.12.05 Proviz 06 Rozp. 06
Změna
Daň z př.fyz.os.ze záv. čin.vč. 1113
2 881,2
2 745,8
2 924,0
2 924,0
Daň z př. fyzických osob ze SVČ
3 142,5
2 795,3
3 083,2
3 083,2
Daň z příjmu právnických osob
2 449,5
2 634,5
2 321,0
2 358,0
37,0
Daň z příjmů - daň obec obci
2 470,0
2 464,6
2 470,0
2 470,0
Daň z přidané hodnoty
4 021,3
4 154,2
4 430,0
4 430,0
Poplatky za likvidaci kom.odpadu
580,0
588,6
573,0
573,0
Poplatky ze psů
60,0
59,8
60,0
60,0
Poplatky pobytové
5 450,0
5 828,2
5 600,0
5 600,0
Poplatky za už. veř. prostranství
300,0
409,3
470,0
470,0
Poplatky ze vstupného
151,0
186,7
150,0
150,0
Poplatky z ubytovacích kapacit
1 100,0
1 131,6
1 100,0
1 100,0
Poplatky ostatní - automaty
100,0
317,3
300,0
300,0
140,0
140,0
Poplatky správní
140,0
382,5
Daň z nemovitostí
1 170,0
1 182,6
1 144,0
1 144,0
Splátky půjček
131,7
126,0
150,0
150,0
Neinv. dot. od region. orgánů
519,5
519,5
0,0
497,0
497,0
Dotace z KÚ, ostatní dotace
61,8
61,8
0,0
0,0
Ost.příjmy, mimoř.dot. z KÚ, akcie
158,5
307,7
534,0
0,0
-534,0
Daňové příjmy celkem
24 887,0
25 896,0 25 449,2
25 449,2
0,0
JINÉ PŘÍJMY
Paragraf
Pěstební činnost
Vnitřní obchod, služby, turismus
Předškolní zařízení
Základní škola - nájem nemovitostí
Knihovna
Muzeum
Harrachovský zpravodaj
Jiná zdrav. zař. a služby (sanita)
Bytové hospodářství
Kom.služ.-prod. poz.a nem.,ostat.
Kom.služ.-pron.poz.a ost.
nem.,hřbi.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled města a veř. zeleň
Domovy-penziony pro staré obč.
Č.m.spr.,ost.čin.VHP,poj.
náhr.,sank.
Příjmy z úroků a dividend
FINANCOVÁNÍ BH
Jiné příjmy celkem
Příjmy celkem
–2–

Kon. rozp. 05 Plně. 31.12.05 Proviz. 06
95,7
25,4
84,8
24,0
43,2
30,0
100,0
100,0
100,0
410,0
411,5
200,0
60,0
67,4
60,0
0,0
0,0
0,0
65,3
29,8
46,0
203,0
241,3
215,0
5 400,0
5 591,0
6 344,0
7 500,0
7 671,2
6 950,0

Rozp. 06
Změna
84,8
30,0
100,0
200,0
60,0
0,0
46,0
215,0
6 344,0
3 700,0
-3 250,0

1 064,0

1 472,8

1 216,0

1 216,0

290,0
92,5
280,0

406,5
73,6
283,2

360,0
15,0
290,0

360,0
15,0
290,0

80,0

226,4

100,0

100,0

1141,5
-400,0
16 406,0

1143,4
0,0
17 786,7

900,0
0,0
16 910,8

900,0
3 250,0
16 910,8

3 250,0
0,0

41 293,0

43 682,7

42 360,0

42 360,0

0,0

1031
2140
2212
2212
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2221
2321
3111
3113
3113
3313
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3349
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3419
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5512
6112
6399
6171
6171
6310
6399
6409
xxxx
8124

VÝDAJE
Paragraf
Pěstební činnost
Vnitř. obchod, služby, turis.
Komunikace - OÚ
Komunikace - zimní údržba
Komunikace - aut. zastávky 05
Dopr. obslužn.- autob.spoje
Čištění odpadních vod
Předškolní zařízení + opravy
Základní škola a spec. škola
ZŠ a spec. škola - opravy
Kino
Knihovna
Muzeum
Ost.zálež.kult., Panorama, kom.CR
Harrachovský zpravodaj
Dárky k výročí, SPOZ, soc. dávky
Těl. činnost, hřiště, koupaliště
Jiná zdrav. zař. a sl.(gyn. a sanita)
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Inž. sítě - vym. vysokot. plynu
UPSU
Kom. sl. - pojišt., nájem ČD,ost.
Kom. sl. -daně,znal.a jiné odbor.sl.
Komunální služby - investice
Kom. služby - nákup pozemků
Sběr a svoz kom. odpadů
Péče o vzhl. města a veř. zeleň
Domovy - penz. pro st. občany
Pož. ochrana - dobrov. část
Zastupitelstvo města
MÚ Tan. trv. od. poz. s funk. lesa
Činnost místní správy, SF
Čin. míst. spr. - investice
Úroky z úvěrů
Ost. fin. oper. - daň obec obci
Půjčka Starovi
Fin. vypoř. min. let, ost. fin. čin.
splátky úvěru
Výdaje celkem
Příjem - výdaje

Kon. rozp. 05 Plně. 31.12.05 Proviz. 06 Rozp. 06
Změna
209,9
63,7
239,5
239,5
56,0
73,3
56,0
56,0
2 671,0
2 803,5
3 958,0
3 958,0
3 287,0
3 475,7
2 900,0
2 900,0
80,0
114,6
0,0
0,0
223,0
260,1
253,0
253,0
0,0
59,7
60,0
60,0
1 100,0
1 007,3
1 000,0
1 000,0
1 495,4
1 429,9
1 321,8
1 321,8
823,0
911,6
1 000,0
1 000,0
0,0
22,1
0,0
0,0
432,3
404,4
466,7
466,7
60,0
80,3
45,0
45,0
406,4
399
296,0
296,0
158,6
117,8
180,0
180,0
55,0
75,2
51,0
51,0
265,8
269,5
614,5
614,5
730,4
644,6
721,1
721,1
6 200,0
6 286,8
6 344,0
6 344,0
1 363,0
1 452,3
1 655,0
1 655,0
90,0
4,2
90,0
90,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
120,0
119,2
380,0
380,0
282,0
308,9
184,0
184,0
415,0
516,9
393,0
393,0
291,1
355,8
20,0
20,0
32,8
19,6
500,0
500,0
1 385,4
1 845,9
1 600,0
1 600,0
494,2
747,0
747,0
400,1
490,0
470,0
507,4
507,4
440,1
348,7
430,0
430,0
731,5
753,8
1 066,8
1 066,8
0,0
236,1
0,0
0,0
6 944,0
6 847,2
7 226,1
7 226,1
775,0
775,4
300,0
300,0
488,0
396,3
257,3
257,3
2 470,0
2 464,6
2 470,0
2 470,0
150,0
150,0
0,0
0,0
171,2
97,0
26,8
26,8
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
41 293,0

42 155,2

42 360,0

42 360,0

Liberecký kraj má nového
partnera v Německu

0,0

Liberecký kraj má Územní odborné pracoviště
Národního památkového ústavu
Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a generální ředitel Národního památkového
ústavu Tomáš Hájek dne 27.3.2006 slavnostně otevřeli nové Územní odborné pracoviště
Národního památkového ústavu v Liberci. Toto pracoviště bude na území Libereckého kraje zajišťovat správu památkových objektů např. hrady Frýdlant a Grabštejn či
zámky Sychrov a Zákupy. Svou činností nahradí práci ústeckého pracoviště, které nadále bude působit pouze na území Ústeckého kraje. „Hlavním přínosem vzniku tohoto
územního pracoviště v našem kraji bude naplnění reformy veřejné správy, to znamená
například lepší dosažitelnost odborné pomoci pro vlastníky kulturních památek, kteří
si své záležitosti již nebudou muset jezdit vyřídit do sousedního Ústeckého kraje,“ řekl
hejtman Petr Skokan. Dalšími výhodami tohoto územního pracoviště jsou zajisté i zrychlení procesu správních řízení při obnově kulturních památek či zlepšení správy hradů
a zámků. Pro Liberecký kraj je vznik tohoto pracoviště prestižní záležitostí, neboť byl
ministerstvem kultury vybrán jako první společně se Zlínským krajem.
„Doufám, že náš kraj bude úspěšný i nadále v prosazování dalších krajských institucí,
jako například krajský soud, a že Liberecký kraj se pak stane krajem plnohodnotným“,
dodal Petr Skokan.
Nové pracoviště sídlí v Liberci na adrese Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 1 (opravená vila vedle sokolovny). Do čela nového pracoviště byl jmenován pan Miloš Kadlec,
dosavadní ředitel zámku Sychrov.
Harrachovský zpravodaj 2006/04
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Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan dne 6.4.2006 podepsal oficiální dohodu o spolupráci mezi Libereckým krajem
a Vládním prezidiem Dresden. Stalo se tak
na půdě Saské státní kanceláře v Drážďanech. „Pro Liberecký kraj je oficiální kontakt se Saskem velice důležitý v mnoha
směrech. Je to soused, se kterým budeme
spolupracovat na řadě strategických projektů, jako je například Regiotram Nisa,
jehož cílem je kvalitně propojit kolejovou
dopravu v Trojzemí. Dalším tématem je
nepochybně silniční napojení R 35,“ řekl
hejtman Petr Skokan. Obsahem dohody mezi oběma kraji je také spolupráce
v oblastech cestovního ruchu, hospodářství, záchranných systémů, ochrany životního prostředí, veřejné správy, kultury,
vědy a vzdělávání. V neposlední řadě by
tato spolupráce mohla vést i ke zlepšení
vzájemných vztahů mezi obyvateli obou
zemí.
„Spolupráce není časově omezena.
Dokud budou témata a bude mít přínos
pro obě strany, tak poběží. Nyní se musíme především zaměřit na financování
tohoto projektu. Kolegové ze Saska podali
žádost na finanční prostředky z fondů EU,
konkrétně z programu Interreg III. A, kde
požadují částku ve výši 60 tis. EUR. Vzhledem k tomu, že podobnou cestu financování zvolily úspěšně Karlovarský kraj a Vládním prezidium Chemnitz, očekáváme, že i
náš projekt bude schválen a obdrží finance
na svou realizaci. Hned poté se pustíme do
konkrétních projektů“, dodal hejtman.
Liberecký kraj má tak po podpisu tohoto dokumentu čtyři oficiální zahraniční
partnery. Intenzivně spolupracuje se švýcarským kantonem St. Gallen, se kterým
již realizoval řadu projektů a nové se připravují. Například na konci tohoto měsíce
se bude otevírat v našem kraji švýcarská
firma, která se zaměřuje na tlakové lití
a nabídne v kraji další pracovní místa. Dobrá spolupráce je i s norským krajem More
og Romsdal, kde se v poslední době soustřeďujeme na možnosti čerpání finančních prostředků z norských fondů. Oficiální
dohodu má kraj podepsanou s polským Dolnoslezským vojvodstvím.
www.kraj-lbc.cz

„133 premiér“
Státní agentura CzechTourism stála při zrodu projektu na
podporu prezentace českých turistických regionů pod názvem
„133 premiér v České republice“.
Katalog obsahující 133 zajímavých atraktivních míst a turistických produktů, kterými se naše republika může pochlubit, byl vydán
začátkem března tohoto roku. Je připraven v pěti jazykových verzích (v českém, německém, anglickém, polském a ruském jazyce)
nejen v tiskové podobě, ale také na CD-ROM. V katalogu jsou
prezentovány novinky v turistické infrastruktuře, rekonstruované
nebo nově vybudované objekty, obnovené památky, nové turistické produkty. Nabízí přehled aktuálních akcí jednotlivých regionů,
seznam oficiálních turistických informačních center a více než 250
památek a turistických atraktivit. Elektronická verze obsahuje
více než 400 nabídek. Materiál je k dispozici i na webových stránkách:
www.czechtourism.com/133premier/cz. Krkonoše v odkazu Památky.
Zajímavé informace jsou zařazovány do Regionálního info-bulletinu CzechTourismu: http://regionbulletin.czechtourism.cz.
Tento elektronický magazín, věnovaný plánovaným regionálním
akcím, informacím z agentury CzechTourism, novinkám v dopravě
a dalším zajímavostem, vychází každý měsíc.
Svým podílem do společného díla přispívá i Krkonoše – svazek
měst a obcí, který stejně jako ostatní spolupracovníci obdržel za
poskytnuté podklady, texty a fotografie od agentury CzechTourism poděkování.
Pokud i vy projevíte zájem o spolupráci kontaktujte paní Štěpánku Orsákovou, CzechTourism, e-mail: orsakova@CzechTourism.cz.
Další kontakty: www.CzechTourism.cz, www.CzechTourism.com,
http://regionbulletin.czechtourism.cz

Krkonošské cyklobusy od června do září
Krkonošemi budou od 3. června 2006 opět projíždět cykloturistické autobusy vybavené pro přepravu kol.
V červnu během víkendů, o letních prázdninách (v červenci
a srpnu) denně, v září každý čtvrtek, sobotu a neděli. Díky této
službě mají turisté a cykloturisté příležitost poznat v krátké době
podstatnou část Krkonoš.
Z východu na západ, z jihu na sever – tam i zpět
Pravidelné linky cyklobusů během dne projedou tam a zpět celé
Krkonoše. Na „páteřní“ trasu navazují další autobusové i vlakové přípoje. Pravidelně v obou směrech (ráno po sedmé hodině)
vyjíždí a večer (kolem půl páté) se vrací zase zpět páteřní linka:
z Harrachova, přes Rokytnici, Benecko, Vrchlabí, Janské Lázně,
Pec pod Sněžkou a na Pomezní Boudy.
Na „páteřní“ trasu navazují přestupové autobusy:
• z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a dále nově až na Špindlerovu
boudu,
• z Jilemnice - Hrabačova do Vítkovic a na Horní Mísečky.
• Východní část Krkonoš - Žacléř je připojena spojem do Trutnova. Z Trutnova můžete využít novou přímou linku upravenou pro
přepravu kol až na Pomezní boudy.
Krkonošské cyklobusy navazují i na podobnou síť v Českém ráji.
Stačí ráno v Jilemnici - Hrabačově přestoupit a pokračovat na
Železný Brod nebo Turnov.
Na autobusy v některých případech navazují vlakové spoje:
Hostinné - Trutnov, Hostinné – Kunčice – Vrchlabí. Do Krkonošských cyklobusů můžete nastoupit i v Kořenově, kde je přípoj
vlaku z Jizerských hor. Za jízdní kolo je v cyklobusu příplatek 10
Kč. Ceny jízdenek jsou dle běžného tarifu dopravce. Na trase
Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda je jízdné jako u normálních
autobusů, tedy v ceně 40 Kč.

Novinkou léta 2006 pro příznivce výletů na kolech je přímé
spojení cyklobusem z Trutnova na Pomezní Boudy a z Vrchlabí
na Špindlerovu boudu.
Vydejte se ráno autobusem okolo 9 hodin z Trutnova na Pomezní Boudy, odkud můžete poznávat krásu Rýchor nebo historii Žacléře.
Využijte i další novinku. Ranní cyklobus z Vrchlabí k hraničnímu
přechodu na Špindlerovu boudu a udělejte si výlet do Polska. Přes
Szklarskou Porebu se dostanete do Harrachova, nebo druhou stranou přes Karpacz na Pomezní Boudy. Z obou míst je možné využít
večer k dopravě zpět Krkonošské cyklobusy.
Podrobné jízdní řády naleznete na plakátech a kapesních jízdních řádech, které pro vás budou připraveny zdarma v infocentrech a na www.ergis.cz/krkonose.

Jeden z nejlepších turistických
produktů ČR
Vydavatelství COT media v rámci 4. ročníku soutěže „Náš kraj
2005“ ocenilo 3. místem v kategorii Nejlepší turistický produkt
Krkonošské cyklobusy Svazku měst a obcí Krkonoše.
V rámci tohoto projektu, jehož celková hodnota činí 1.150.000
Kč, bylo v loňské letní sezóně 2005 krkonošskými cyklobusy najeto 37.000 kilometrů, přepraveno téměř třicet tisíc osob a tři tisíce kol.
Možnosti použít pravidelné autobusové a navazující vlakové spoje k cyklistickému výletu tak využilo téměř dvojnásobné
množství lidí než v premiérovém roce 2004. Kolik to bude v roce
2006?
Zkušenosti ukázaly opodstatněnost provozu. Dlouhodobě je
zvažována možnost rozšíření cyklobusů do Polska, kde Svazek
Krkonoše hledá partnerskou organizaci.
Kromě Svazku Krkonoše je projekt podporovaný Královehradeckým i Libereckým krajem a Městem Trutnov.

„Krkonoše – hory bez hranic“
Představitelé Krkonoš svazku měst a obcí podepsali v roce 2004
na Benecku se zástupci polského Zwiazku Gmin Karkonoskich
memorandum o vzájemné spolupráci.
Svazek Krkonoše sdružuje osmatřicet měst a obcí s více než
60 000 obyvateli na území větším než 770 tisíc hektarů v Královéhradeckém a Libereckém kraji, od Kořenova po Žacléř. Zwiazek Gmin Karkonoskich je rozlohou a počtem obyvatel totožný se
Svazkem Krkonoše, sdružuje sedm střediskových obcí.
Spolupráce obou sdružení se zažíná postupně realizovat ve
společném projektu „Krkonoše – hory bez hranic“. Zástupci polského svazku získali na podporu příhraniční spolupráce a turismu
finanční prostředky z Evropské unie. V nedávné době iniciativně navštívili Vrchlabí s několika konkrétními náměty. Podle Barbary Rózycky-Jaskólsky, vedoucí pracovnice Centra turistických
a kulturních informací v Jelení Góře, je jedním z nich například
projekt společné tiskoviny formátu turistických novin Krkonošská
sezóna určené návštěvníkům českých i polských Krkonoš. Dále
vydání mapového podkladu zahrnujícího opět českou i polskou
stranu Krkonoš či vzájemně propojené webové stránky. S managery Krkonoš – svazku měst a obcí se dohodli na společném pracovním postupu.
Polská Agentura Kontakt ve Varšavě uspořádala prezentaci cestovních příležitostí států Pobaltí, Slovenska a dalších nově přijatých zemí Evropské unie. Významné místo zastoupené agenturou
CzechTourism patřilo České republice. Podle Elzbiety Puchalské
z polského zastoupení CzechTourism ve Varšavě se workshopu
zúčastnilo 150 lidí z resortu cestovního ruchu, ale také zástupců
bank, exportních firem, apod. Představitel CzechTourism seznámil přítomné s lyžařskými možnostmi na českých horách a rozdal
v polštině vytištěné turistické noviny Krkonošská sezóna.
Zpracovala: D. Palátková
–4–
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Potíže s tajícím sněhem
Počátek letošního jara se nese ve znamení problémů s tající sněhovou pokrývkou, jež
napadla v opravdu velikém množství. Své si především vytrpěli lidé „v kraji“, jež byli
sužováni nejvyššími stupni ničivé povodňové aktivity. I v našem horském městečku jsme
určitým problémům ze zvednutou vodou, bohužel, neušli.
Díky nezodpovědnému přístupu drobných živnostníků, kteří dokázali zavozit sněhovou
masou některá místa místních říček, a tím zabránit v odtoku vody z tajícího sněhu, došlo
k nemalým škodám na majetku a značným finančním nákladům vedoucím k odstranění
jimi takto navozeného sněhu, a to přesto, že příslušný zákon ukládání sněhu do koryt
vodních toku zakazuje.

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA KVĚTEN A ČERVEN 2006
středa 3.5. v 18.00 h.

ZATHURA VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Americké dobrodružné sci-fi v českém znění (88 min.).
Vesmírné dobrodružství ve stylu Jumanji. Hra, kterou
musíte hrát až do konce. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 6.5. v 19.45 h., neděle 7.5. v 18.00 h.

CO JE ŠEPTEM
Americká komedie (97 min.) s Jennifer Aniston a Kevinem Costnerem v hlavních rolích. Podle skutečné fámy.
Vstupné 60,- Kč , přístupný (12).

středa 10.5. v 19.45 h.

RESTART
Film ČR/Finsko (85 min.). Milostný příběh v režii Julia
Ševčíka. Toužili jste někdy začít znovu? Vstupné 55,- Kč,
přístupný.

sobota 13.5. v 19.45 h., neděle 14.5. v 18.00 h.

MNICHOV
Širokoúhlý politický thriller USA/Kanada. V roce 1972
celý svět sledoval zavraždění 11 izraelských sportovců
na mnichovské olympiádě. Tohle je příběh o tom, co
následovalo. Vstupné 55,- Kč , přístupný (12).

středa 17.5. v 19.45 h.

Nejkritičtější situace v tomto ohledu byla v oblasti pod mostem přes říčku Kamenici
u hotelu Praha. Zde museli harrachovští hasiči provést v dopoledních hodinách 27. března 2006 zásah, který především spočíval v řezání sněhové vrstvy tlakovým proudem vody
z cisterny. K odstranění sněhových bariér byla povolána i těžká technika (kolový bagr
Atlas) a.s. ADOS. Hned po tomto zásahu jednotka SDH se přesunula ke stejnému případu
na most přes tentýž tok u Bobové dráhy. I zde musela pomoci stejná těžká technika.
V tentýž den navečer nejprve byla jednotka našich hasičů přivolána na stejné místo
u Bobovky, zde však po obhlídce terénu mohla konstatovat, že bezprostřední nebezpečí
zatopení okolních budov a pozemků nehrozí. Následně poté však byla tato zasahující
jednotka povolána do hotelu Harrachovka, kde vinou opětovného ucpání koryta Kamenice sněhovou bariérou došlo k zatopení plynové kotelny a přilehlých prostor. Samotné
kotle však naštěstí zaplaveny nebyly. Obsluze tohoto zařízení bylo našimi hasiči zapůjčeno plovoucí čerpadlo PS -8 a dva kusy hadic C. Jako příčina vniknutí vody do tohoto
objektu byla zjištěna porušená hydroinstalace, díky níž vnikala dovnitř voda z důvodu
zvýšení hladiny podzemní vody.
ms

WALK THE LINE
Širokoúhlý životopisný hudební film USA/SRN (136 min.)
věnovaný legendě popmusic druhé poloviny dvacátého
Johnnymu Cashovi. Láska spaluje. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 20.5. v 19.45 h., neděle 21.5. v 18.00 h.

RŮŽOVÝ PANTER
Americká komedie (92 min.) točená i v ČR. Ztratil se
diamant Růžový panter a nejzmatenější detektiv na
světě se ho snaží najít. V havních rolích Steve Martin,
Jean Reno, Kevin Kline, Beyoncé Knowies. Vstupné 60,Kč, přístupný.

středa 24.5. v 18.00 h.

FIMFÁRUM 2
Český rodinný animovaný loutkový film (90 min.). Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou pohádky jen
tak ledajaké... Vstupné 60,- Kč, přístupný .

sobota 27.5. v 19.45 h., neděle 28.5. v 18.00 h.

GEJŠA
Americké širokoúhlé romantické drama (145 min.).
I gejša může milovat. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 31.5. v 19.45 h.

PÝCHA A PŘEDSUDEK
Americký širokoúhlý romantický příběh (123 min.).
Jeden z nejoblíbenějších knižních bestsellerů. Pýcha
a předsudek britské spisovatelky Jane Austen se po
letech vrací na filmové plátno. Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a zároveň bez něj nemůžete být.
Vstupné 55,- Kč, přístupný.

sobota 3.6. v 19.45 h., neděle 4.6. v 19.45 h.

HOSTEL
Americký širokoúhlý horor (95 min.). Nejhrůznější film
posledních deseti let. Vstupné 65,- Kč, nepřístupný
(18).

středa 7.6. v 19.45 h.

CASANOVA
Americká širokoúhlá romantická komedie (108 min.).
Milostný život nejslavnějšího svůdníka všech dob. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.com
–5–
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Zpráva o činnosti SDH Harrachov za rok 2005 od poslední valné hromady
Milí čtenáři Harrachovského zpravodaje,
dovoluji si vám touto cestou předložit
zprávu o činnosti našeho Sboru Dobrovolných hasičů, tak jak byla prezentována na
výroční Valné hromadě členů harrachovského SDH, jež se uskutečnila 28. ledna
2006 v naší hasičské zbrojnici.
Členská základna SDH čítá ke dni
31.12.2005 dvacet žen, padesát osm mužů
a třináct mladých hasičů.V loňském roce
opustili navždy naše řady sestra Marie Šolcová, bratr Miloslav Frydrych a bratr Miloslav Kos. Čest jejich památce.
Náš hasičský sbor hospodaří s touto technikou:, AVII 31-DA12, 2× T148-CAS-32, 2×
PS-12, plovoucí čerpadlo PS-8, motorovou
pila a jedna elektrocentrála. Stav výjezdové techniky je dobrý. Vozidla jsou stále
udržována v pohotovosti a připravena kdykoliv vyjet k zásahu.
V tomto roce byly zakoupeny z prostředků Města Harrachov našemu sboru čtyři
kusy zásahových obleků, devět párů zásahové obuvi a deset párů zásahových rukavic. Dále byla na základě žádosti z fondu
požární ochrany Libereckého kraje městu Harrachov poskytnuta dotace ve výši
Kč 50.000,-. Z této dotace bylo pořízeno
deset kusů nových pneumatik na vozidla
T 148-CAS 32. Také byly Městem Harrachov
zakoupeny dva akumulátory do jednoho
vozidla T 148-CAS 32.
Naše výjezdová jednotka čítá 21 členů.
Aktivní členové odpracovali na údržbě
výstroje a výzbroje 250 hodin, na údržbě
hasičské zbrojnice 100 hodin, na údržbě
techniky a zařízení 410 hodin. Výjezdová jednotka zasahovala celkem 17×, a to
u jednoho požáru, třinácti technických
zásahů a havárií 1× práce na vodě a dvou
námětových cvičení. Pokud se týká zásahu
požárního, zde se jednalo pouze o požár
sloupu veřejného osvětlení. V případě
technických zásahů to byly převážně ohnuté a spadlé stromy, zvláště pak nejvíc
výjezdů bylo v období od 16.12. do 24.12.
(8×) (viz lednový HZ). Účastnili jsme se
i výjezdů mimo naše místo působení jako
pomoc sousedním sborům. Celkem se těchto výjezdů zúčastnilo 69 členů. Při výjezdech bylo odpracováno celkem 101 hodin.
V oblasti odborné přípravy a nácviku se
konaly vždy 1× měsíčně pro členy výjezdové jednotky pravidelná školení. Účast
na školeních byla opět jako každý rok
bohužel průměrná. Proto bych přál výjezdovému družstvu, aby se mu vžila zásada
pravidelných školení. Požární technika se
neustále zdokonaluje, obyvatelé přecházejí stále více na ušlechtilá paliva, kde už
je jiná technika hašení a větší nebezpečnost. Při jakémkoliv zásahu za bezpečnost
všech členů výjezdové jednotky zodpovídá velitel, zároveň bych si v duchu přál,
aby skutečných výjezdů bylo co nejméně.
Pokračovali jsme ve schůzkách na údržbě
techniky jednou za čtrnáct dní, při nichž
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jsme připravili na pravidelné STK naše
výjezdová vozidla. Dále jsme udělali nové
chlazení u PS 12, protože se nám přehřívala a to z důvodu zacpání potrubí a vložky
chladiče rzí. S účinností od 1. ledna 2004
začalo platit nařízení vlády č. 352/2003
Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti
zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek SDH
obcí nebo podniků. Podle tohoto nařízení
se všichni členové naší výjezdové jednotky musejí podrobit jednou za dva roky
zdravotní prohlídce způsobilosti, která je
základní podmínkou k vykonávání funkce
ve výjezdové jednotce.
Vyřešili jsme také letitý problém s osobní výstrojí pro členy výjezdové jednotky. Bylo zakoupeno deset kusů kovových
dvouskříněk. Jednotliví členové výjezdové
jednotky převzali oproti svému podpisu
osobní výstroj o výzbroj, kterou má každý
uloženou ve své skříňce a stará se o ní.
Také se podařilo,zejména zásluhou br.
Petra Putnara dokončit kolový podvozek
pod naší ruční stříkačku (viz listopadový
HZ).
Velitelé a strojníci se v říjnu zúčastnili
pravidelného cyklického školení, pořádaného HZS a pravidelného proškolení na
nosiče DT v Jablonci. V tomto roce (2005)
jsme bohužel neproškolili žádného člena
výjezdové jednotky kurzu v ÚHŠ v Bílých
Poličanech.V příštím roce počítáme s proškolením několika dalších mladších členů
naší výjezdové jednotky.(nosič DT,). Dále
se naši dva rozhodčí v PS, zúčastnili jako
rozhodčí okresního kola soutěže v PS, které se konalo letos opět v Turnově.
Opět po roce se nám podařilo sestavit
soutěžní družstvo na okrskovou soutěž
v PS, která se konala letos (2005) v Rokytnici nad Jizerou. K nácviku přistupovali
členové soutěžního družstva zodpovědně.
Na soutěži, která se konala 4. června obsadilo naše družstvo skvělé 5. místo. Tímto
bych chtěl poděkovat členům soutěžního
družstva za vzornou reprezentaci sboru
a popřát jim mnoho dalších úspěchů do
budoucnosti.
V rámci praktické odborné přípravy jsme
se zúčastnili dvou námětových cvičení 1×
v Blansku při dálkové dopravě vody, 1×
v Harrachově na Discolandu. Námětová
cvičení dle mého názoru splnila svůj účel.
Námětových cvičení se zúčastnilo celkem
22 osob.
V tomto roce pokračovala spolupráce dle
smlouvy o spolupráci mezi SDH a Sportovním areálem a.s.(SAH).
V rámci odborné přípravy a prověřování
své akceschopnosti byla provedena prohlídka objektů ve vlastnictví SAH (objekty
u malých skokanských můstků, hotel Skicentrum, Sporthotel). Dále pak naši hasiči
asistovali u několika závodů jejichž spolupořadatelem byl SAH.
Dovolte mi ještě několik slov ke spolu–6–

práci s Městem Harrachov. Všichni dobře
víme, že bez finanční pomoci města by
náš sbor pomalu nemohl fungovat, proto
panu starostovi a představitelům města
Harrachova děkuji a věřím, že naše spolupráce s MÚ Harrachov bude pokračovat
i nadále na dobré úrovni, jako tomu bylo
odjakživa.
Několik slov o práci mladých hasičů
v minulém roce. Děkuji všem členům, který se na tom podíleli, i když všichni víme,
že jsme mladým hasičům nevěnovali příliš
času. Snad v tomto roce tomu bude jinak.
Náš sbor v loňském roce samozřejmě nezapomněl na činnost společenskou, která
byla zveřejňována v Harrachovském zpravodaji a na našich internetových stránkách
http://sdhharrachov.sweb.cz. 1. 2005 se
konal tradiční Hasičský bál v hotelu Varšavanka, za týden po něm se konala v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada,na
které byl zvolen nový výbor SDH, který
vypracoval plán práce na rok 2005, plán
členských schůzí, plán školení, plán údržby
techniky a plán společenských akcí, také
bylo zpracováno a odevzdáno daňové přiznání našeho sboru za rok 2004. Dále jsme
se zúčastnili hasičského bálu, který pořádali bratři z Rokytnice nad Jizerou. V březnu při příjezdu krakonoše jsme zajišťovali
v hasičské zbrojnici stánkový prodej, při
turnajích v nohejbale udírnu, spolupořádali jsme také dětský den, na jaře pálení
čarodějnic a v létě dva táboráky. V květnu
při příležitosti Dne matek a svátku patrona
všech hasičů sv. Floriana jsme uspořádali společenský večer v hasičské zbrojnici
s hudbou a občerstvením. Bohužel se nám
nepodařilo uspořádat žádný zájezd,jako
tomu bylo už několik let. Uspořádali jsme
pouze pěší výlet na Jizerky, kterého se
zúčastnilo bohužel jen šest členů našeho
sboru. Doufejme, že tento rok se podaří
něco uspořádat a hlavně o to bude zájem.
Nezapomněli jsme ani na významná životní
jubilea našich starších členů, které jsme
osobně navštívili a předali jim malý dárek.
Mimo to pokračuje spolupráce s dobrovolnými hasiči z partnerské dolnoslezské
Sklářské Poruby. V loňském roce jsem byl
zvolen do funkce starosty, je to funkce,
která má velkou zodpovědnost a mě se
bohužel nepovedlo jí vykonávat na 100%,
proto se chci všem členkám a členům tímto omluvit a doufám, že tento rok bude
pro nás všechny daleko příznivější. Nejenom u funkce starosty, ale celého výboru. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem členkám a členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na všech akcích, které souvisely s prací SDH, nebo obohacovaly
náš kulturní život. Přeji všem čtenářům
Harrachovského zpravodaje dodatečné vše
dobré a nezapomeňte při čtení HZ nepřehlédnout příspěvky o dění z SDH.
Roman Lukeš — starosta SDH Harrachov

Obě harrachovské TIC uspěly
V závěru loňského roku proběhly kontroly dodržování podmínek úrovně a kvality práce
informačních center na území Krkonoš. Mezi nimi byla prověřována též dvě harrachovská „íčka“ – TIC Harrachov a TIC Harrachtour. Díky tomu mohou i v tomto roce užívat
logo v podobě malého „i“ v zeleném poli, jež je určeno pro jednotné značení vybraných
oficiálních turistických informačních center a má být zárukou kvality širokého spektra
zdarma poskytovaných informací a služeb. Oprávnění užívat toto logo, jež je chráněno
Úřadem průmyslového vlastnictví, má státem řízená Česká centrála cestovního ruchu
– Czechtourism.
„Harrachov je jedinou obcí v Česku, kde působí dvě takto registrovaná informační
centra, která jsou provozována jedním soukromým subjektem – CA Harrachtour“, uvedla
Eva Zbrojová, členka městského zastupitelstva a majitelka společnosti provozující obě
hodnocená centra.
V Česku je tímto zeleným logem označeno, a tedy i metodicky kontrolováno, přes čtyři
sta infocenter. V Krkonoších se tomuto šetření podrobilo na dvacet tři certifikovaných
subjektů.
ms

Lyžařské závody
mateřské školky
se z původně plánované středy
22. března kvůli vysoké absenci nemocných mrňousků přesunuly na následující
středu 29. března 2006. Už od počátku
týdne ve zprávách o počasí hlasatelé
oznamovali, že se nedá čekat žádné sluníčko, nýbrž nepřestávající déšť. A taky
že jo! V pondělí když nelilo, tak alespoň
poprchávalo, v úterý taktéž, no a ve
středu ráno malí závodníci mířili do školky za prudkého deště a vypadalo to, že
žádné závody nemohou ani být. Jenom
paní ředitelka Katka Kynclová tak pevně
věřila tomu, že se počasí umoudří, až si
skutečně dalo říct a po obědě se nebe
vybarvilo do modra a začalo krásně svítit
sluníčko.
Proto odpoledne rodiče rychle vyzvedli
své ratolesti ze školky, kalupem přeběhli
na kolečko, kde už vše bylo přichystané
na závodění. Bleskově obuli své závodníčky do lyží, aby se mrňouskové mohli poté seřadit na startu a zanedlouho
vyběhnout i na závodnickou trať.
Právě v době, kdy se k cíli přibližoval
poslední závodící mrňousek, začalo jemně mrholit. Paní učitelky pohotově seřadily dětičky a zorganizovaly předávání
dárečků i diplomů. Rodiče na památku
vše vyfotili a jakmile celá akce byla u konce, začalo opět pršet jako z konve…
Nakonec vše tedy báječně dopadlo
a už se zase můžeme těšit na závodění
v následujícím roce…
Sportu zdar!
sd

–7–
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Zakončení lyžařské sezony
Stejně jako v posledních letech, též letos byla závodní sezona harrachovských lyžařů zakončena tradičním kláním veteránů
a dětskými závody Kaml cup.

Veterániáda
25. března uspořádal Ski klub již 28. ročník Veterániády. Přestože předpověď počasí byla velice nepříznivá, sjelo se do Harrachova opět na padesát skokanských veteránů nejen domácích,
ale též z Polska, Německa a Slovenska. Přestože v posledních
letech přibývají v okolí další závody dříve narozených skokanů,
harrachovský závod je stále nejpopulárnější a nejlépe obsazený.
Kromě aktivních závodníků se vždy do našeho střediska přijede
podívat i celá řada bývalých reprezentantů.

Můstek K70:
do 35 let: 1. Miloslav Kašpar - Ravy Team, 2. Jan Pleštil - Ještěd
Liberec, 3. Jiří Konvalinka - Taxi Harrachov
36 a starší: 1. Martin Řehořek - Bistro Katy, 2. Jozef Hýsek - Banská Bystrica, 3. Miroslav Šimon - Lomnice
Poděkování patří všem, kteří pomohli tyto krásné závody uspořádat i všem sponzorům, díky kterým se podařilo závody finančně
zajistit a obstarat mnoho cen.
Sponzoři závodu: Sportovní areál Harrachov, Sklárna Novosad
a syn, Camping Jiskra Harrachov, Pivnice U krtka, Stick s.r.o.,
Liberecký kraj, Blue cafe, Centrum Babylon, www levné lyže,
Pekařství Vokřínek, Delfi, Gentiana, Prima, pension Eliška, Pension
Jitka, Skiservis Ploc, Stavby Král, Ravy, Furalmont.

Nejstarší účastník Kurt Brause

Cestou necestou

Závod na můstku K40 byl rozdělen do šesti kategorií. V té nejstarší, nad 60 let, vedle 72 letého Kurta Brause ze Suhlu startovali ještě bratři Otradovští, kteří nechyběli na žádné z harrachovských Veterániád. Na závěr klání se uskutečnil již podruhé závod
na můstku K70, kde startovaly dvě kategorie.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Můstek K40:
26-30 let: 1. Jan Pleštil - Ještěd Liberec, 2. Josef Hlava - Ještěd Liberec, 3. Maik Stielow - SV Tabarz
31-36 let: 1. Miloslav Kašpar - Revy Team, 2. Jiří Čerchan - TJ
Semily, 3. Luboš Čejchan - TJ Semily
36-40 let: 1. Martin Řehořek - Bistro Katy, 2. Radek Skopek Ještěd Liberec, 3. Michal Tomeš - Kočovna Plavy
41-50 let: 1. Jozef Hýsek - KPS Banská Bystrica, 2. Jan Svoboda
- KBU KarTan, 3. Jaroslav Bukvic - Jiskra Mšeno
51-60 let: 1. Čestmír Kožíšek - Jiskra Vítkovice, 2. František
Střelec - Ski klub Harrachov, 3. Jindřich Kučera - Delfi Jilemnice
61 a starší: 1. Kurt Brause - SVS Suhl, 2. Jaroslav Otradovský Vrchlabí, 3. Bohuslav Otradovský - SK Jilemnice
Harrachovský zpravodaj 2006/04

Dopravu na hlavním tahu mezi Turnovem a Harrachovem
začnou brzdit stavební práce, které vloni nestihlo dokončit
liberecké Ředitelství silnic a dálnic.
Až do podzimu budou provoz u Železného Brodu a Dolánek
u Turnova řídit semafory. Se zdržením musejí počítat i motoristé, jež budou projíždět Desnou v Jizerských horách a Velkými Hamry. Jde o poslední fázi rozsáhlé rekonstrukce tahu
mezi Turnovem a Harrachovem, kudy jezdí tisíce turistů do hor
a mezinárodní dopravci do Polska.
Rekonstrukce zhruba 50 kilometrů silnice E65 začala v roce
2003. Komunikace vedoucí do Polska byla na řadě míst v kritickém stavu a nevyhovovala hustému provozu. Stavbu za 1,62
miliardy korun financují Evropská banka pro obnovu a rozvoj
a Státní fond dopravní infrastruktury.
„U Železného Brodu dokončíme opravu asi dvou set metrů
opěrné zdi u silnice. Nyní na místě kácíme vegetaci, a jakmile
to počasí dovolí, začneme pracovat na zdi,“ informoval Jan
Stach z Ředitelství silnic a dálnic v Liberci.
Loňskou rekonstrukci provázely i nečekané obtíže. Například
v Držkově nesměly silniční válce pracovat na plný výkon, poněvadž kvůli otřesům hrozilo poškození okolních domů. V jednom
z nich museli obyvatelé podepřít strop ve sklepě klenbou.
www.harrachov.cz
–8–

Kamp CUP
Druhý den po veteránech, v neděli 26. března byl na pořadu
Kaml cup. Bohužel celý den pršelo a tak byl závod přeložen na
sobotu 1. dubna. Byl to skutečně dobrý tah, protože to snad byl
jediný den, kdy se vydařilo počasí.
Závodu se vedle harrachovských dětí zúčastnili též závodníci
z Liberce, Lomnice nad Popelkou, Lučan a Desné. Všechny tři
můstky byly zásluhou rodičů a trenéra Vodseďálka skvěle upraveny, závody proběhly hladce, bez úrazu a byla to ta nejlepší tečka
za náročnou lyžařskou sezonou Ski klubu. Po skončení závodu dětí
a předání cen proběhl velice atraktivní závod rodičů v pyžamech.
Odvahu skočit nebo přejet můstek našlo celkem 12 rodičů, kteří
tak pobavili přítomné diváky.
Na zabezpečení cen se podíleli následující sponzoři: Restaurace Praha, Blue Cafe, Pivovar František, Camping Jiskra, Ladislav
Horáček, Ota Jiroutek, Dalibor Motejlek, Pension Eliška, Eldo servis. O občerstvení se postaraly maminky závodníků, které napekly
koláče a buchty.
Pro všechny harrachovské děti, které závodí za Ski klub, proběhlo slavnostní zakončení sezony na běžeckých tratích. K této
tradiční akci běžců pod vedením Vaška Čuříka se v letošním roce
přidali i skokani a sdruženáři. Všechny děti převlečené v maskách
si nejprve zazávodily na běžeckém stadionu, poté na ně čekala
sladká odměna v podobě dortů a zákusků.
St. Slavík

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HARRACHOVĚ
pořádá v neděli dne 30. dubna od 18 hod.
za hasičárnou tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
hudba – tanec – občerstvení všeho druhu
Všichni jsou srdečně zváni !
V případě nemožnosti uskutečnění akce ve výše uvedeném termínu z důvodu špatných klimatických podmínek
bude veřejnost včas informována o náhradním termínu pořádání akce.
–9–
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MĚSÍC NEJVÝHODNĚJŠÍCH ÚROKŮ

Ve dnech 6.-9.dubna 2006
se v Norsku uskutečnilo výroční zasedání všech skokanských
komisí mezinárodní lyžařské
federace FIS. Za ČR se zúčastnili
Josef a Stanislav Slavíkovi, kteří
nám poskytli informace z těchto
jednání.
Schůze těchto komisí se konají každoročně v různých místech
světa. Letošní setkání organizoVÝHODNÝ ÚROK
p.a.
val norský lyžařský svaz a zvolil
netradiční místo. Jednání se
PO CELOU DOBU SPLÁCENÍ ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
uskutečnilo na lodi mezi městy Tromso a Trondheim. Na loď
jsme nastoupili v půlnoci 6.
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA
ÚVĚRU OD
dubna ve městečku Tromso, kteKdyž úvěr na bydlení, tak od specialistů!
ré je nejsevernějším norským
přístavem, zároveň zde sídlí
nejsevernější evropská univerzita a zajímavostí je též, že se
společně s okolními vesnicemi, s
kterými má asi 60000 obyvatel,
uchází o kandidaturu na zimní
OH v roce 2018.
Pro více informací navštivte www.rsts.cz
Trasa lodi Trollfjord, která
Finanční skupina Raiffeisen:
Raiffeisenbank
Raiffeisen Leasing
Raiffeisen stavební spořitelna
Uniqa
byla postavena v roce 2004 a je
nejmodernější na této trase
(pojme asi 800 pasažérů, má 9 obyvatelných palub s restauracemi, bary, kinosálem a salonky) vedla na jih nádhernou krajinou
západního pobřeží Norska mezi ostrovy z nichž velkou část tvoří
Lofoty.

ÚVĚR Nízká hyposplátka

GARANTUJEME

3,5%

MILIONOVÉHO

Přestože krajina byla nádherná, mnoho času na její vnímání
nebylo, protože po celý den probíhala jednání komisí. Jelikož
se další naši zástupci jednání svých komisí nezúčastnili, bylo na
nás dvou obsáhnout všechny komise. Velice zajímavá a bouřlivá
byla především komise materiálová, kde se do budoucna můžeme
dočkat velkých změn především u kombinéz, ale i dalšího omezení délek lyží u „hubených“ skokanů. Pro nás však byla důležitá
jednání komise můstků, protože končí platnost certifikátu našeho
mamutího můstku. Jelikož je současný profil hodnocen výborně,
dojde po drobných úpravách na ochranných bočních barierách
k prodloužení platnosti certifikátu na další období. Ještě většího
úspěchu se podařilo dosáhnout na komisi kalendářní. V Harrachově bude ještě v letošním roce opět Světový pohár ve skoku na
lyžích. Sezonu zahájí již 2. až 3. prosince Kontinentální pohár na
můstku K125. O týden později 9. až 10. prosince proběhnou na
stejném můstku dva závody Světového poháru. 27. až 28. ledna
pak v Harrachově na můstku K90 uspořádáme 2 závody FIS cupu.

5 750 Kč

Co však považujeme za nejdůležitější je, že pro termín 11. až 13.
ledna 2008 je v kalendáři napsán Světový pohár v letech na lyžích
v Harrachově. Je tedy veliká šance, že po šesti letech, v roce 100
let lyžování v Harrachově, mamutí můstek opět ožije.
Po třídenním náročném programu jsme spokojeni a plni zážitků
v neděli ráno vystupovali v trondheimském přístavu.

– 10 –
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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.
Šír Luboš
Schreiberová Ludmila
Kašparová Jana
Kubicová Brigita
Patočková Marie
Hujerová Věra
Novotný Miroslav
Hendrych Jiří

60 let
75 let
60 let
70 let
89 let
84 let
65 let
70 let

Blahopřejeme….

Svoji nevěstu našel na Vysočině

Noví občánci města
1.3.2006
9.3.2006

Jakub Nič
Fatima Juliana Kořínková

Ať rostou ve zdraví a pokoji…

Úmrtí
3.4.2006

Petříček Jiří

Vzpomínáme….

Sobota 25. března 2006 bude navždy významným datem v životě jednoho mladého
Harrachováka, jenž si svoji životní partnerku našel až na vzdálené Českomoravské vrchovině. Toho dne si v kostele Sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou řekli své ano Roman Lisičan a Magda Mušková. A více než desítka Romanových kamarádů(dek) z našeho horského
městečka si tuto významnou událost nenechalo osobně ujít. Navíc Roman je dlouholetým
členem harrachovského dobrovolného hasičského sboru a tak byl po obřadu na něj našimi přítomnými hasiči připraven malý test z hasičských dovedností, jehož vrcholem byl
ženichův zásah při vyprošťování stříháním oběti (obětavé živé figuríny Petry) z papírové
makety vozidla (viz foto). Ve zdolávání těchto nástrah si Roman vedl nadmíru skvěle.
Touto cestou mu, nejen, harrachovští protivníci červeného kohouta přejí v manželském
životě jen samé šťastné dny a věří, že na ně z Vysočiny ani v budoucnu nezanevře.

Parkoviště plné komunální techniky
V prostoru horního centrálního parkoviště se dne 14. března 2006 uskutečnila přehlídka komunální techniky (sypače, pluhy,
frézy atd.) společnosti Croy (dodavatele
technologie firmy Schmidt), a to v rámci
evropského turné.
Přítomní hosté zde mohli zhlédnout
téměř dvě desítky různých provedení této
techniky a jak je z přiložených obrázků
patrné, díky vydatné sněhové pokrývce
se vlastnosti exponátů mohly prezentovat
v dostatečném rozsahu.
Dle slov Lumíra Fiřtíka, spolumajitele
společnosti ADOS CZ, se tato akce v našem
horském středisku uskutečnila během
uplynulých let již potřetí a je naděje, že
i v následujících obdobích tato zajímavá
přehlídka opět zavítá do Harrachova.
ms
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Kalendář očekávaných událostí a akcí
v roce 2006 — Harrachov
30.4.2006
13.5.2006
1. polovina června
2.-3.6.2006
30.6.2006
22.7.2006
29.7.2006
5.8.2006
26.8.2006
1. polovina listopadu
26.11.2006
2.-3.12.2006
9.-10.12.2006

Pálení čarodějnic
Oslava sv. Flóriána (SDH)
Dětský den
Volby do Poslanecké sněmovny
I. Letní táborák
III. Harrachovské pivní slavnosti
Nohejbalový pivní turnaj
Nohejbalový turnaj O pohár města
II. Letní táborák
Volby do zastupitelstva města
První adventní podvečer
Kontinentální pohár ve skocích na
lyžích
Světový pohár ve skocích na lyžích

Chystáte nějakou zajímavou akci v Harrachově.
Dejte vědět redakci!!!

Nové knihy a DVD v Městské knihovně
• Cestopis: Cestománie I.
• Romány pro ženy: Robertsová N. – Modrý záliv; Willettová
M. – Dům nad strží; Coulterová C. – Utajená závěť.
• Historická romance: Cordonnierová M. – Graciana.
• Román špionážní: Ludlum R. – Lazarova vendeta.
• Román historický: Kalogridis J. – Nevěsta Borgiů.
• Román psychologický: Hessová A. – Neposkvrněné početí.
• Romány detektivní: McDermidová V. – Průšvih; Stewart M.
– Smrtelná chyba.
• Satira: Dousková I. - Oněgin byl Rusák.
• Thriller: Deaver J. – Pekelná kuchyně.
• Parodie: Clements T. – Šifra Asti Spumante.
• Skutečný příběh: Hilliges I. - Bílá čarodějka.
• Fantasy: Riša V. – 2005: Česká fantasy; Grubb J. – Poslední strážce; Golden Ch. – Vládce klanů; Knaak R. – Studna
věčnosti.
• Román pro mládež: Bárta M. – Rafťáci.
• Román pro dívky: Lanczová L. – Šeptej do ticha.
• Kniha pro děti: Simonová F. – Pomsta darebáka Davida.
• DVD: Štěstí (hořká komedie); Doom (akční); Do hlubiny
(thriller); Klíč (horor).

Školská rada kompletní
Od poloviny měsíce března 2006 zná Základní škola Dr. h.c.
Jana Masaryka Harrachov jména členů své Školské rady. Její status vyplývá z platného školského zákona. Má umožňovat zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
Složení členů:
Jmenovaní zástupci zřizovatelem (Město Harrachov):
Pánková Jitka
Rýdl Miloslav
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Schoberová Jitka
Ing. Stříbrná Helena
Zástupci rodičů:
Loudová Sylvie
Berková Milena

Z policejních statistik
Měsíc březen byl co se týče trestné činnosti statisticky stejný
jako ten předchozí. Harrachovské obvodní oddělení Policie v něm
řešilo dvanáct trestních spisů. Z nich polovinu tvořily krádeže lyží
v ubytovacích objektech na různých místech našeho horského
střediska. Též byla ve sledovaném období odcizena dvě motorová
vozidla německým turistům, stalo se tak hned na počátku měsíce. Dále byl řešen jeden případ poškozování zařízení v lyžařském
areálu Hilbert, který se nachází v centru města. V tomto případě
se podařilo zjistit pachatele a podle způsobené škody se rozhodne zda se jedná o trestný čin nebo o přestupek. Po zpracování
byl prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Semilech
k dalšímu řešení předán příslušným orgánům v Polské republice
jeden případ nenavrácení lyží z půjčovny.
Z oblasti přestupků bylo ve sledovaném období řešeno pouze
sedm spisů, což je neobvykle málo ve srovnání s měsícem únorem. Z toho se jednalo pouze o jeden případ krádeže lyží z volného terénu, jeden případ poškození kliky dveří u vozidla, jedno
nezaplacení odebraného benzínu u čerpací stanice na Mýtě a čtyři
případy občanského soužití.
Informace HZ tlumočil velitel obvod. oddělení
kpt. Miroslav Lelek

Tel.: 481 529 700, e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz,
www.knihovna.sluníčko.net

inzerce

OREA HOTELS Sklář*** příjme ihned Ekonoma hotelu, Hlavní účetní.
Nabízíme práci v mladém kolektivu, včetně zaměstnaneckých výhod OREA HOTELS.
Kontaktní osobou je Petra Šablaturová – tel.: 481 560 812, e-mail mzdy@sklar.oreahotels.cz
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agentura STEM/MARK a.s. zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění hledá spolupracovníky na pozici
tazatele. Jedná se o dlouhodobý projekt dotazování cizinců na hraničním přechodu Harrachov. Pokud hledáte
zajímavou práci mezi lidmi, a zároveň jste jazykově vybaveni na základní komunikativní úrovni – hledáme právě
Vás. Nabízíme zajímavou, velmi dobře ohodnocenou spolupráci (100,- Kč/ hod čistého – forma DPP). Podmínkou je věk 18 a více let, základní znalost polštiny (+ jeden světový jazyk výhodou), komunikativnost a časová
flexibilita. V případě zájmu prosím kontaktujte našeho oblastního zástupce, pana Hájka (tel.: 776 593 638,
antoninhajek@quick.cz
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