2006
květen

Z Kříž se dočká obnovy
Již brzy se dočká své kompletní renovace křížový pomník před budovou radnice, jenž je věnován padlým občanům Harrachova v první světové válce.
Stane se tak díky již odsouhlasené dotaci od ministerstva obrany ve výši 800.000,- Kč (z ní bude pokryto 100%
nákladů na tuto akci). Tento kamenný pomník bude nejprve celý rozebrán, odborně renovován a posléze opět
sestaven na původním místě. Spolu s tím dojde i k celkovým zkrášlujícím úpravám bezprostředního okolí tohoto
pomníku, včetně regenerace vedle stojící lípy. Dílo obnovy kamenného památníku provede specializovaná firma
TORKET z Liberce.
Tato generální oprava by však neměla být poslední svého druhu v našem středisku, neboť město Harrachov je
připraveno podat žádost o další podobnou dotační podporu a to na rekonstrukci leteckého pomníku nacházejícího
se před budovou místního kina. O její možné realizaci vás budeme včas informovat.

Z Vážení a milí čtenáři,
tak snad už konečně jsme zdárně přečkali období letošní předlouhé zimy a plynule se nejspíš ocitáme v jakémsi přechodovém období mezi jarem a létem, alespoň počasí nám to svými teplotami jasně naznačuje.
To, že vláda paní Zimy doputovala pro letošek do svého cíle (tedy snad), reflektujeme v příspěvcích z velikonočních svátků a pálení čarodějnic. Toto období se také tradičně nese ve znamení bilancování úspěchů sportů
typických pro naše horské městečko, tedy především lyžování. Zaznamenali jsme pro vás například postřehy
ze setkání závodníků s jejich rodiči a trenérů Ski klubu a též průběh a seznam vyhlášení nejlepších sportovců
Harrachova. Připraveny jsou samozřejmě i další zajímavé zprávičky o dění v našem městě a jeho okolí.
Přeji vám příjemné čtení…

Martin Soukup – redaktor

Z Informace ke sněmovním volbám
První červnový víkend se ponese ve znamení průběhu a posléze
i prvních komentářů výsledků již dlouho avizovaných a dopředu
ze všech stran probíraných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Ty se uskuteční ve dnech 2.6.-3.6.2006. Město Harrachov
bylo stanoveno starostou města jako jeden ucelený volební okrsek, jehož sídlem bude zasedací a obřadní síň Městského úřadu
Harrachov. Občané – voliči zde budou moci využít svého volebního
práva v pátek 2.6.2006 v čase od 14:00 do 22:00 hod a sobotu
3.6.2006 v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Volební hlasovací lístky jako v uplynulých letech budou občanům
s aktivním volebním právem distribuovány do místa jejich bydliš-

tě prostřednictvím České pošty, a to nejpozději do 30.5.2006.
Ti z vás, kterým by nebyly takto do uvedeného data doručeny,
si můžete nové volební lístky vyzvednout na radnici nebo přímo
v době konání voleb v sídle volebního okrsku.
Voliči, kteří již dopředu vědí, že v době konání voleb nebudou
přítomni na území harrachovského volebního okrsku, ale mají zájem své volební právo využít, si můžou od 18.5.2006 na Městském
úřadě vyzvednou volební průkazy, díky nimž pak mohou odvolit
v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Seznam volebních stran, hnutí či koalic přinášíme voličům níže.

Z Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků
politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006, které provedla
Státní volební komise v Praze dne 18. dubna 2006
Vylosované
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Název politické strany, politického hnutí, koalice

Poznámka

Strana zdravého rozumu
České hnutí za národní jednotu
Balbínova poetická strana
Liberální reformní strana
Právo a Spravedlnost - ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě
NEZÁVISLÍ
Česká pravice
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody - Demokratická unie
Helax - Ostrava se baví
Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
4 VIZE - 1. Daňový systém na jednom listu formátu A4. 2. Regulace inovace + Vysoká
kvalita = Kratší pracovní týden. 3. Rodinný dům pro každého snadněji. 4. Reklama,
která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje, ne.- www.4vize.cz.
Česká strana národně socialistická
Moravané
Strana zelených
Humanistická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Folklor i Společnost
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (předseda V. Železný)
STRANA ROVNOST ŠANCÍ

v Libereckém kraji nekandiduje
v Libereckém kraji nekandiduje

v Libereckém kraji nekandiduje

v Libereckém kraji nekandiduje

v Libereckém kraji nekandiduje
v Libereckém kraji nekandiduje
v Libereckém kraji nekandiduje

v Libereckém kraji nekandiduje

Zdroj: internetové stránky Libereckého kraje

Z Jak se volí?
Hlasovací lísky dostane každý volič nejpozději tři dny před volbami. Každá lístek zastupuje jednu stranu, hnutí nebo koalici. Ve
volební místnosti volič vybere lístek, vloží jej do obálky a tu vhodí
do volební urny.
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Preferenční hlasy. Na vybraném hlasovacím lístku lze zakroužkovat až dva kandidáty, kteří dostanou preferenční hlasy. Získá-li
kandidát více než 7% preferenčních hlasů z celkového počtu těch,
které získala jeho strana, má nárok na přednostní mandát (přeskočí kandidáty umístěné na listině výše.
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Z Krátce z kraje
Komunikace III. třídy v úseku Hábův
most – Diana se přeci jenom dočká opravy. Podařilo se přesvědčit harrachovskou
radnici, že vodovodní přivaděč ze Soušské přehrady není na programu dneška
a komunikace, která se zvolna sesouvá ze
Sachrova kopce, narušená příčnými i podélnými překopy již podobnou zimu jen
obtížně přečká. Takže oprava. Generálky
by se pak měla dočkat až po dokončení
výstavby hotelu a malometrážních bytů,
radnice jistě zajistí i přímý podíl tohoto
osadníky Sachrova kopce nepříliš vítaného
investora. Jde o místní komunikaci s prioritním významem pro obec.

Nové knihy a DVD
v Městské knihovně.
Román z lékařského prostředí:
Winckler M. - Sachsova nemoc.
Román historický:
Geagley B. – Rok hyeny.
Román detektivní:
Heitmanová L. – Přistávací dráha.
Historická romance:
Cordonnierová M. – Chantal.
Román pro ženy:
Krentzová J. – Zajatci snů.
Vzpomínky:
Bobošíková J. – Nebudu mlčet.
Průvodce: Thajsko.
Román pro dívky:
Kabátová V. – Tenhle kluk je můj!
Kniha pro děti:
Goscinny R. – Nové Mikulášovy patálie. Sváteční oběd.
DVD:
Harry Potter a ohnivý pohár (rodinný);
Láska na inzerát (romantický); Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň
(fantasy).
Tel.: 481 529 700

e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz,
www.knihovna.sluníčko.net

Renovací by měl projít i areál žákovských můstků na Hřebínku (domorodci ho
znají spíše jako Kaml). Dotaci přislíbilo
nejen ministerstvo školství a tělovýchovy,
ale dvěma sty tisíci přispěje také Liberecký kraj. Stejnou částku v minulosti obdržely i harrachovské malé sporty nohejbal
a snowboard. Šanci mají i ostatní, pokud
se jim podaří připravit odpovídající projekt a prokazují dlouhodobě úspěšnou práci zejména s mládeží.
Stát usiluje o to, aby výstavba bytů nadále byla zařazena do dodávek se sníženou sazbou DPH. Již méně je známo to, že
stejné výhody požívají i ti, kteří investují
své nadbytečné finanční zdroje to tzv. rekreačních apartmánových bytů. Proti této

praxi se ohradil prostřednictvím náměstka
hejtmana nejen Liberecký kraj, ale také
delegace Sdružení pro udržitelný rozvoj
Harrachova, kterou v dubnu při své návštěvě kraje přijal ministr financí Bohuslav
Sobotka. Měli by se jistě přidat také další,
jde o podobný problém jako přehrady na
Jizeře. Hlavní argument pro jejich výstavbu, nedostatek pitné vody, lze řešit i jinak
a navíc rostoucí cena vody spotřebu jednoznačně reguluje. Výstavbu v obci si však
musí regulovat občané sami.
Karel Dolejší
1.náměstek hejtmana

STAVEBNÍ SPOLEČNOST HOLEMÝ, s.r.o.
SMRŽOVKA, Malostranská 4
_______________________________________
Oslovuje zákazníky s nabídkou stavebních
materiálů:
cementy, vápna, multibat
maltové a betonové směsi
zdící materiály
lehčený materiál YTONG
obklady, dlažby včetně lepidel a spár. hmot
lepenky, tepelné izolace
kompletní sádrokartonový systém
betonové výrobky
ocelové výrobky, výztuž
zednické nářadí, stavební chemie a další
Dopravu zajistíme po dohodě naším Avií /3t/, nebo
vozem LIAZ /9t/ s hydraulickou rukou, ve všední dny
i v sobotu, na ucelené kamiony výhodná cena
Informujte se v našich prodejnách
Dolní Smržovka:
483 394 121
Desná v Jiz. Horách: 483 383 328
Vedoucí prodeje:
Moravec Jaroslav
Dolní Smržovka
tel.: 483 394 121
fax: 483 396 283
e-mail: stav. hol@volny.cz

I ZDE MŮŽE BÝT
VAŠE REKLAMA
1 cm2 = 5,- Kč
Objednávky na podatelně MěÚ
nebo na e-mail: soukm@seznam.cz, tel.: +420 604 857 000
–3–
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Z Zápis do MŠ

Krkonoše – svazek měst a obcí

Zápis do Mateřské školy Kamínek se
koná dne 6. června 2006 v době od
10:00 do 14:00 hod. v budově MŠ.
Prosíme s sebou vyplněné tiskopisy, které si rodiče vyzvedli v Mateřské škole.

Z Běžecký ráj v Krkonoších

Z Kurzy sebeobrany
Kurzy sebeobrany jsou pro zájemce
z řad veřejnosti pořádány každou středu
mezi 18. a 20. hodinou v tělocvičně harrachovské základní školy. Vedoucím kurzu je p. Hnídek – držitel černého pásku
v karate.

Z Pozvánka na koncert
Andílci z Čerťáku a jejich hosté si
vás dovolují pozvat na svůj tradiční před
prázdninový koncert, který se uskuteční
dne v úterý 23. května 2006 od 16:00
hod ve velké tělocvičně Základní školy
Harrachov.
P.S. Přezůvky, prosíme, s sebou

Z Kino Harrachov
CASANOVA
28.5.2006 od 20:00 hod. Vstupné Kč
75,-. Mládeži do 15 let film nepřístupný.
Zfilmovaný příběh nejslavnějšího milovníka všech dob….
Připravujeme…
4.6. – Gejša
11.6. – Jeskyně
18.6. – Bambi 2
25.6. – Rafťáci

Z Kino Jablonec n. J.
so 27.5. v 19.45 h., ne 28.5. v 18.00 h.

GEJŠA
středa 31.5. v 19.45 h.

PÝCHA A PŘEDSUDEK

Sněhová pokrývka definitivně opouští už i hřebenové partie hor. Konec zimy je příležitostí k rekapitulaci. Z iniciativy krkonošského svazku osmatřiceti měst a obcí se 27.
dubna 2006 v zasedací síni vrchlabského zámku sešli ti, kteří spolupracují při úpravách
640 kilometrů tras (z nichž cca 110 Km upravuje harrachovský Sportovní areál – poznámka redakce HZ) „Krkonošského lyžařského běžeckého ráje“.
Inženýr Miloš Růžička, zastupující Správu Krkonošského národního parku, zrekapituloval:
„Během zimy pravidelně monitorujeme stav tratí. Máme přehled o tom, kdo a jak
plní k čemu se v rámci projektu zavázal. Shledali jsme jisté nedostatky při ochraně
přírody v notoricky známých oblastech, kterými je v 1. zóně KRNAP Labská louka, dále
okolí Klínovek a Chalupy na Rozcestí.“ Správa KRNAP projekt vnímá velmi kladně a má
zájem o definitivní dořešení vedení tratí na těch několika málo zbývajících diskutabilních úsecích. Podle Miloše Růžičky na Svazek Krkonoše, jako garanta projektu, padá
tíha veřejné odpovědnosti. Ten však nemůže velet a přikazovat upravovatelům. Proto je
všestranně vyhovující dohoda bezpodmínečně nutná k dalšímu úspěšném pokračování.
Dr. Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoše, potvrzuje: „Ukazuje se, že projekt celkem
slušně funguje a podporuje dobré jméno krkonošské oblasti. Rozsah doposud upravovaných kilometrů by měl i pro příští zimy zůstat v podstatě stejný. Chceme se soustředit
spíše na kvalitu toho, co je pro lyžaře – běžkaře důležité. Musí bezpečně vědět kde se na
trase nachází, kam dále vede, co je na ní zajímavého, na co si dát pozor, apod. K tomu
napřeme největší úsilí.“ Svazek bude pokračovat v koordinaci celého projektu. Zabezpečovat prezentaci a propagaci, zajišťovat marketingovou podporu. Bude v soustavném
kontaktu s upravovateli i účastníky a hájit jejich oprávněné zájmy a potřeby. Měla by se
změnit jeho dosavadní role subjektu odpovědného za případné škody v přírodě, vzniklé necitlivou činností. Rozhodně nebude zbytečným mezičlánkem mezi Správou KRNAP
a upravovateli. Pavel Klapuš dále doplnil: „Připravujeme podklady pro grant vypsaný
Královéhradeckým krajem. Je určený na vyznačení a vybavení vybraných tras mezinárodními lyžařskými značkami, infopanely, mapami, apod. Sami upravovatelé se mohou
iniciativně zapojit do jeho tvorby. Jde o to, aby na hlavních cestách, na kterých nám
všem společně záleží, bylo vše dotaženo dokonce.“
V minulém období bylo v krkonošském terénu rozmístěno více než třicet velkých
panoramatických map. Svazek Krkonoše nyní zjišťuje, která místa takovými mapami
dále osadit. Cílem je zachovat jednotný styl značení i vybavení lyžařských tras v celých
Krkonoších, včetně podhůří.
Miloš Růžička upozornil provozovatele na zpracovanou a průběžně aktualizovanou mateřskou mapu. „Je ve vlastnictví Správy KRNAP a zájemcům k dispozici. Stačí se k nám
obrátit se žádostí a kvalitní mapový podklad vám poskytneme.“
Podle doporučení provozovatelů skiareálů a upravovatelů jednotlivých úseků běžeckých tratí bude pro příští zimu znovu vytištěna aktualizovaná propagační skládačka
„Krkonošský lyžařský běžecký ráj“. Pavel Klapuš dodal: „Ve spolupráci se SITOURem se
podařila dobrá prezentace běžeckých možností v televizním vysílání pořadu Panorama
i na webu Holidayinfo.cz. Před příští zimou budou informace znovu aktualizovány.“
V závěru setkání zaznělo: „Již nyní plánujeme oficiální zahájení letošní krkonošské
cykloturistické sezóny s návazností na krkonošské cyklobusy. Ty se poprvé rozjedou v sobotu 3. června 2006. Přijeďte osobně, dáme vám včas vědět kdy a kam,“ uzavřel Pavel
Klapuš.
(dp)

so 3.6. v 19.45 h., ne 4.6. v 19.45 h.

HOSTEL
středa 7.6. v 19.45 h.

CASANOVA
so 10.6. v 18.00 h., ne 11.6. v 18.00 h.

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
středa 14.6. v 19.45 h.

MLHA
so 17.6. v 19.45 h., ne 18.6. v 19.45 h.

RAFŤÁCI
Harrachovský zpravodaj 2006/05
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Oslavy příchodu jara (Velikonoce + Pálení čarodějnic)
Jako každý rok i tentokrát mezi nás zavítaly Velikonoční svátky a přesně dva týdny po nich i prvomájové oslavy, jímž předcházelo tradiční pálení čarodějnic.
Na obě tyto sváteční období se dostatečně připravili i harrachovští dobrovolní
hasiči. Nejprve o svátcích jara již poněkolikáté uspořádali pro občany a návštěvníky
našeho střediska Velikonoce v hasičárně
(neděle 16. dubna 2006), jež byly spojeny s teplou uzeninou, pivečkem a dalšími
dobrotami. Na této akci se měla možnost
veřejnosti představit i zrenovována hasičská stříkačka z roku 1887.

Tradiční pálení čarodějnic se uskutečnilo v plánovaném termínu, tedy 30.4.2006.
Byť počasí ještě ráno toho dne jakoby
dávalo nesouhlas s tímto datumem, neboť
nám dalo možnost se probudit do poněkud
čerstvě zasněženého počátku dne. Naštěstí
v průběhu oné poslední aprílové soboty se
na nás stačilo umoudřit. Stejně však předvečer letošního prvního máje bude zařazen mezi ty teplotně chladné, ostatně to
bylo znát na zvýšeném prodeji svařeného
vína a dalších teplých nápojů účastníkům
u táboráku za hasičskou zbrojnicí.

Dětský den
v Harrachově
Všem dětem a jejich rodičům
oznamujeme, že tradiční Dětský
den se proběhne dne 3. června
2006 od 9:00 hod na asfaltovém
hřišti za harrachovským kinem.
Zde v tomto čase budou na děti
čekat nejrůznější soutěže o ceny,
pro každého ze zúčastněných dětí
je připraven malý dárek.

Sběrna papíru
v provozu

Těšíme se na vás!

Upozorňujeme občany, že provoz sběrny starého papíru byl
znovu započat dnem 15.5.2006 v původních prostorách
u čistírny odpadních vod v Harrachově.
Harrachovský zpravodaj 2006/05

Komise mládeže a sportu při MěÚ.
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Slet čarodějnic
ve školce
Den plný čarodějnického ruchu zažila
27. dubna 2006 mateřská školka Kamínek.
Od samého rána do ní přicházela většina
žáčků v dokonalém čarodějnickém přestrojení. Ve školce už na ně čekaly paní učitelky a kuchařky, maskované jako ježibaby.
Celý tento den se pak nesl v čarodějnickém duchu. Malé čarodějnice a čarodějníci tančili ostošest - jak jinak, než na hit
„Saxana“ Petry Černocké, celou školku
děti předem báječně strašidelně vyzdobily
maketami malých čarodějnic, které samy
vyrobily a rozhodně nesmělo chybět ani
čarodějnické menu:
• svačinka: ježibabí topinka a čaj z puškvorce
• oběd: vývar z dračího zubu s kapáním,
myší ocásky s mandragorou, Sněhurčino
jablíčko
• svačinka: řez z perníkové chaloupky
Celou tlupu čarodějnic a čarodějníků ze
školky jste mohli spatřit při jejich okružním letu Harrachovem (vzbuzovala na ulici
značnou pozornost), který byl zakončen
občerstvením v chatě Koruna. Zkrátka po
celý den byla legrace...
Paní ředitelka Kynclová vyjádřila obdiv
a uznání směrem k rodičům za to, jak celou
akci zodpovědně pojali a jak při výrobě
masek úžasně zapojili svou fantazii.
red, fotky MŠ

Z Majitelé mamutů se

sjedou do Harrachova

Harrachov bude mít tu čest uspořádat
Valnou schůzi sdružení majitelů mamutích můstků, jež je známé pod oficiální
zkratkou KOP. Stane se tak ve dnech 23.
až 25. června 2006.
Jako hlavní místo setkání (a všech
hlavních jednání) bylo zvoleno prostředí
hotelu FIT & FUN, avšak v průběhu těchto dnů delegáti a jejich doprovod například zavítají na exkurzi do harrachovské
sklárny, jež bude spojena i s ochutnávkou
místního piva či bude realizován výlet za
krásami krkonošské přírody.
Valná schůze KOP se na území Česka
bude konat přesně po pěti letech, tehdy
byl místem setkání jihomoravský Mikulov. Mamutí lyžařské můstky se nacházejí
vedle Harrachova na těchto místech ve
světě: v rakouském Kulmu, německém
Oberstdorfu, slovinské Planici, norském
Vikersundu a severoamerickém Ironwoodu.
ms

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.
Novotná Věra
65 let
Jandová Markéta
85 let
Vošvrdová Marie
82 let
Okuliar Emil
75 let
Čermák Vlastimil
83 let
Bašová Alexandra
81 let
Blahopřejeme….
V pátek 5.května 2006 nás navždy opustil ve 96 let pan Karel Martin.
Vzpomínáme....
–6–
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Práce v Turíně
Na nedávno skončených zimních olympijských hrách v italském Turínu měli
Harrachováci měli své historicky početné
zastoupení sportovců, trenérů a nejen
jich. V týmu olympijského tiskového střediska totiž možnost práce získala harrachovská rodačka Lenka Vrátná (roz.
Beranová). Rozhovor o jejím angažování
na tomto vrcholném sportovním podniku
s ní ve svém březnovém čísle otiskl časopis
Krkonoše – Jizerské hory, a to pod titulkem
„Nabídka práce na olympiádě je oceněním
mé dosavadní činnosti“. My vám ho nyní
přinášíme v nezměněném přepisu.
Kdykoliv k nám přicházejí prostřednictvím novin, televize či rozhlasu informace
o lyžařských sportovních kláních na harrachovských můstcích, je za nimi podepsaná mladá a sympatická Lenka Vrátná
z Liberce. Již sedm let pracuje pro zdejší
Ski klub jako tisková mluvčí a při závodech
je vedoucí tiskového střediska. Jejím úkolem je starat se o novináře, poskytovat jim
zázemí a hlavně nepostradatelné aktuální informace. O tom, že to dělá více než
dobře, svědčí i fakt, že byla jako jediná
za Českou republiku vybrána do tiskového
střediska skokanských soutěží na letošní
zimní olympiádu v Turíně.
Jak jsi se vlastně k lyžování dostala
a proč zrovna Harrachov?
V Harrachově jsem vyrostla a lyžování
mě provázelo odmalička. Můj strýc Jiří
Beran se stal několikanásobným vítězem
Jizerské padesátky, můj otec Josef Beran
se zase léta podílel na pořádání vrcholných
skokanských soutěží, a tak bylo samozřejmostí, že jsem od dětství při závodech
pomáhala. Mnohdy spíš proto, že se to
ode mě čekalo, než že by mě to samotnou
příliš lákalo. Když však přišla nabídka na
práci v tiskovém středisku, neváhala jsem
ani chvíli. Je to nesmírně zajímavá práce,
která ani po letech nenudí. Na závody do
Harrachova přijíždí až 200 novinářů z deníků, televizí a rozhlasových stanic z celého
světa. Je třeba jim vytvořit perfektní zázemí pro práci, a to jak po technické, tak
zpravodajské stránce.
Jak k tobě nabídka práce v olympijském tiskovém středisku vůbec přišla?
Rozhodovala ses dlouho, váhala jsi, nebo
se taková příležitost neodmítá?
Nabídku na práci v Turíně jsem dostala díky Press koordinátorovi mezinárodní
lyžařské federace FIS Kurtu Henauerovi,
který měl pro TOROC (olympijský organizační výbor) vybrat dva pracovníky za úsek
skoku na lyžích. Když mě na podzim roku
2004 oslovil, byla jsem nesmírně šťastná,
protože taková nabídka je zejména oceněním mé dosavadní činnosti. Jelikož mám
ale tříletou dceru, rozhodování nebylo
Harrachovský zpravodaj 2006/05

úplně jednoduché. Díky podpoře manžela
a rodičů jsem ale nakonec mohla kývnout.
Musela jsi projít nějakou speciální přípravou? Co všechno jsi musela nastudovat? A kolik jazyků je potřeba pro takovou práci znát?
Loni v únoru, rok před konáním her, proběhly na olympijských můstcích v Pragelatu dva testovací závody Světového poháru.
Zkouškou prošel nejen úplně nový můstek,
ale také celý organizační tým, včetně tiskového střediska a ONS (olympijský zpravodajský servis). Během her je jediným
důležitým a oficiálním jazykem zpravodajského servisu angličtina. Při psaní všech
tiskových zpráv, rozhovorů či přehledů
je přitom nutné dodržovat přesný styl,
a tak právě psaní a angličtina bylo tím,
čemu jsem se musela poslední rok intenzivně věnovat. Další samozřejmostí je pak
znalost disciplíny a jejích pravidel a také
závodníků. Vědět musím nejen to, kdo z
nich je držitelem světového rekordu či
mistrem světa, ale také například, co rádi
snídají, jaké mají koníčky nebo jestli se
jim více líbí blondýny či brunetky.
V čem konkrétně tvoje práce v olympijském tiskovém středisku spočívá, co
všechno pro novináře zajišťuješ?
Jak už jsem zmínila, má práce spočívá
zejména v přípravě a poskytování informací. V rámci olympiády funguje jakási vnitřní tisková agentura, která nezávisle na
přítomných novinářích vydává každodenní
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přehledy o blížícím se programu, rozhovory
s trenéry a závodníky a samozřejmě reportáže a výsledky z každého závodu. Tak, aby
každý novinář mohl kdykoli najít jakoukoli
informaci, která mu usnadní práci. Mým
úkolem je zajistit toto vše v úseku skoku
na lyžích. Nejsem na to ale samozřejmě
sama, pod můstky, tak jako na každém
sportovišti, zajišťuje tuto činnost tým sedmi lidí – kromě mě ještě jeden Němec, dva
Australani a tři Italové.
Jak vnímáš u nás vzrůstající vlnu zájmu
o skok na lyžích v souvislosti s úspěchy
Jakuba Jandy? Kolik fanoušků přijíždí
české skokany podpořit?
Výkony Jakuba Jandy jsou naprosto fantastické a jsem moc ráda, že po „hubených letech“ se český skok opět dostal na
světovou úroveň. I přes Jakubovy výkony
však při prosincových závodech Světového
poháru v Harrachově dál převládaly v hledišti polské vlajky. Věřím, že to bylo naposledy a že divácká podpora napříště nejen
u nás na Čerťáku, ale i na jiných světových
můstcích donese naše skokany vždy o kus
dál než ty ostatní.
Dá se skloubit tento činorodý pracovní
život se starostí o rodinu a malé dítě?
Mám skvělého manžela, který mě v mé
práci vždycky podporoval a péče o Terezku
či pomoc v domácnosti jsou pro něj samozřejmostí. Hodně pomáhají také rodiče.
Ale někdy to vážně není legrace.

Lenka Vrátná (roz. Beranová) se narodila 11. dubna 1974
v Jilemnici, vyrůstala v Harrachově. Vystudovala Střední
ekonomickou školu v Turnově.
V letech 1992–99 pracovala v
cestovním ruchu jako průvodce,
pak jako zpravodajka v regionálních rádiích. Posledních osm
let se věnuje tlumočení, výuce jazyků a je tiskovou mluvčí
a vedoucí tiskového střediska
Ski klubu v Harrachově. Plynně
hovoří anglicky, italsky, německy a chorvatsky. Mezi její koníčky patří lyžování, golf, cestování. Žije s manželem a dcerou
Terezou v Liberci.

Z Krátké doplnění

pro HZ
Výše uvedený rozhovor vznikl
ještě před Lenčiným odjezdem
do Turína. Redaktor Harrachovského zpravodaje proto dodatečně Lenku Vrátnou požádal
o krátké doplnění jejích postřehů
z těchto posledních olympijských
her. Především co pozitivního si
odnáší z pobytu na této sportovní mega
akci a zda-li má chuť si něco podobného
v budoucnu zopakovat?
Já osobně jsem před Olympiádou měla
veliký strach z dopravy. Z toho, že úzké
horské silničky budou ucpané a nastane
dopravní kolaps. Musím ale říct, že olympijské autobusy fungovaly skvěle a nebyl
vůbec žádný problém dostat ze v horách
ze střediska do střediska a zpět. Stejně tak

dobře fungovalo i spojení z hor do Turína
Když jsem do Turína téměř tři týdny před
začátkem her přijela, byla jsem velmi zklamaná tím, jak se město tváří. To, že za pár
dnů vypukne něco tak významného jako
jsou olympijské hry nebylo vůbec znát.
Nikde žádná výzdoba, poutače, suvenýry,
zkrátka vypadalo to, jako by se chystal
okresní zápas žactva v nějakém nevýznamném sportu. Jak se ale hry blížily a myslím,
že nejvíce pak přímo v průběhu olympiády

samotné však Italové neopakovatelné olympijské atmosféře
naprosto podlehli a na slavnostním zakončení tekly po nejedné tváři slzy dojetí, že Turín
to skvěle zvládl, ale také slzy
smutku a lítosti, že hry končí a
s nimi se příběhy radosti a zklamání z vítězství a proher přesunou jenom na stránky knih a do
historických tabulek.
Vždycky dřív, když jsem sledovala olympijské hry v televizi, přišlo mi to krásné, velkolepé a neopakovatelné, ale
myslím, že teprve na místě
jsem pochopila, že olympiáda opravdu je něco naprosto
výjimečného, že spojuje lidi
z celého světa, nejen sportovce, ale úplně všechny. Že je to
veliká oslava člověčenství. A že
se během těch dvou týdnu odehraje celá řada příběhů, setkání, shledání a loučení, že právě
tady člověk vidí, že je důležité
být otevřený, upřímný, radovat
se z každého dne a přemýšlet
o tom, kam, jak a proč se svět
a život každého z nás žene.
Pro mě byla olympiáda velikou
lidskou zkušeností. Zjistila jsem, že je úplně jedno, jestli jsem z Liberce, z Pekingu anebo z Austrálie. Starosti, sny, touhy
a strachy máme totiž všichni úplně stejné. Často si listuji svou olympijskou knihou vzpomínek a často si mailuji se svými
novými přáteli a pevně doufám, že budu
mít příležitost se s většinou z nich znovu
setkat. Nejraději (když ne dřív) za čtyři
roky ve Vancouveru.

Z Úspěch našich karatistů
Ve dnech 29. až 30. dubna 2006 se
uskutečnilo v tanvaldské sportovní hale
Na Výšině III. kolo seriálu Mistrovství ČR
Shi Kon Budokai.
Harrachovští závodníci startující
v barvách Klubu bojového umění – Karate Tanvald i v tomto klání navázali na
své předchozí úspěchy:
• Rýdl Lukáš (1. místo – modelová situace a 3. místo – kata)
• Řehořková Lucie (2. místo – modelová
situace a 2. místo – kata)
• Řehořková Petra (3.místo – kata)
• Zelinka Vladimír - žák SOUL Harrachov, jinak bydliště Kořenov- (3. místo
– kata).
Uvedení jsou svěřenci trenérů Smetákových.
ms
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Harrachov zná své nejlepší sportovce
Druhé květnové odpoledne patřilo slavnostnímu vyhlášení nejlepších sportovců Harrachova za uplynulé roční období. Přítomní
sportovci a trenéři se za tímto účelem sešli v obřadní a zasedací
síni města.
Pochopitelně drtivou převahu oceněných, vzhledem ke klimatické poloze našeho města, zde zaujali zástupci lyžařských disciplín (skok, sev. kombinace, běh, alpské disciplíny), nechyběl
tu však ani mushing a nově též fotbal. Harrachov se sice počtem
obyvatel řadí mezi menší samosprávy, ale například na letošních
zimních Olympijských hrách měl co do počtu jedno z největších
zastoupení, a to nejen samotných sportovců. I proto měli tento
rok členové komise mládeže a sportu velmi těžký úkol vybírat
a ocenit ty nejlepší sportovce našeho městečka.
Níže uvedení sportovci, plus letos nově i tři ocenění nejlepší
trenéři, z rukou starosty města obdrželi drobný dárek a směli si
vybrat jednu z nachystaných knih různých žánrů. Poté v několika

Z Nejlepší sportovci Harra-

chova 2005-2006

Dvořák Miroslav
• Severská kombinace – juniorský reprezentant ČR – SKI Harrachov
• Trenér: Ladislav Šmíd
• 2× bronzová medaile MSJ v sev. kombinaci, zlatá medaile z MČR v sev. komb.
– sprint, účast v závodech SP A i B.

větách museli odpovědět na stručnou otázku, co pro ně samotné
znamená sport a úspěchy v něm. Nutno dodat, že s položenou
otázkou se ocenění poprali ve většině případů poměrně zdatně.
Po tomto ceremoniálu bylo pro ně i ostatní přítomné přichystáno
malé občerstvení.
Z vybraných sportovců na slavnostním vyhlášení osobně chyběli
tito ocenění: Kožíšek Dušan, Kousal Miloslav (z něho převzal cenu
jeho otec) a Nalezinková Nikola (té cenu předá další oceněná
Soňa Klikarová). Z trenérů se pak nemohl dostavit Míra Mach,
tomu cenu v podobě dárkového balíčku předá na akci přítomný
Kuba Jiroutek.
Věřme, že i příští rok bude mít příslušná komise plné ruce práce
– koho ze širokého výběru sportovců nominovat do sestavy těch
nejlepších v Harrachově.
MS s přispěním W. Slavíka

Dědek Jakub
• Skok + severská kombinace – žáci 13-14
let – SKI Harrachov
• Trenér: J. Vodseďálek
• 1. MČR sev. kombinace, 2. místo na MČR
družstva SK s Mirkem Daňkem, 2×. 2.
místo na RKZ, 2. místo MČR SK sprint

Háček Vítek
• Skok + severská kombinace – žáci 11-12
let – SKI Harrachov
• Trenér: Dalibor Motejlek + Jan Vodseďálek
• 1. MČR skok můstek K40, 1. MČR družstva v sev. kombinaci, 1. ZOH mládeže,
vyhrál též celkem čtyři RKZ ve skoku či
severské kombinaci

Kmochová Tereza
• Sjezdové lyžování – SKI Harrachov
• Trenér: Kateřina Prokšová
• Alpský pohár ČR 2006 juniorky mladší
– 2. místo, Mezinár. MČR juniorů – 3. místo SUPER-G, 5. místo obří slalom, Mezinár. MČR dospělých – 12. místo, 2. místo
mladších juniorů, Světový pohár neslyšících lyžařů – 2. místo, Obdivuhodný počet
startů (35) a dokončených mezinárodních
závodů FIS ve čtyřech disciplínách (32),
Deaf Alpen Cup – serie závodů – Kanada
4× 2. místo a Rakousko 3× 2. místo

Antonín Hájek

Soňa Klikarová

Harrachovský zpravodaj 2006/05
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Kožíšek Dušan
• Reprezentant ČR v běhu na lyžích – účastník ZOH Turín – Dukla Liberec
• Trenér: Václav Korunka
• 9. místo ve štafetě ČR (4× 10 Km Koukal, Bauer, Magál, Kožíšek), 10. místo
ve sprintu dvojic (Koukal – Kožíšek), 22.
místo ve sprintu. Výborně si vedl i závodech Světového poháru.
Slavík Tomáš
• Reprezentant ČR v severské kombinaci
– účastník ZOH Turín – Dukla Liberec
• Trenér: Libor Foltman
• 8. místo družstva ČR – K120, 4× 5 Km
(Rýgl, Churavý, Vodseďálek, Slavík), 26.
místo ve sprintu, účast na SP – 24. a 25.
místo, v SP B nejlépe obsadil 6. místo,
3. místo na MČR v severské kombinaci
– sprint i letní MČR

Miroslav Dvořák

Vodseďálek Aleš
• Reprezentant ČR v severské kombinaci
– účastník ZOH Turín – Dukla Liberec
• Trenér: Libor Foltman
• 8. místo družstva, 47. sprint, účastník SP
A i B. Výborné výsledky v letních kontrolních závodech.
Vaculík Ondřej
• Reprezentant ČR ve skoku na lyžích
– účastník ZOH Turín – Dukla Liberec
• Trenér: Vasja Bajc a Jiří Rázl
• Kontinentální poháry: 17. místo – St. Moritz, 17., 18. a 20. místo – Sapporo, 14.
a 18. místo – Braunlage. Světové poháry:
28. místo – Sapporo a 30. místo – Willingen. Třetí místo na MČR v Klingenthalu.
ZOH – 45. místo na velkém můstku a 9.
místo na stejném můstku v družstvech.
Hájek Antonín
• Reprezentant ČR ve skoku na lyžích
– účastník SP
• Trenér: Vasja Bajc a Jakub Jiroutek
• 2. místo MČR muži – léto 2005 a 11. místo SP v Hakubě – léto 2005. Celkově 32.
místo na Turné čtyř můstků a účastník MS
v letech na lyžích v Kulmu. Deváté místo

Z Ohlédnutí za sezonou

– úsek běhu

Harrachovští lyžaři – běžci se loučili se
zimní sezonou 2005-2006 ve středu 12.
dubna 2006 tradičně v maskách na tratích
a sjezdovce posledním štafetovým závodem. Letos společně i se skokany, při tomto nechybělo ani sladké občerstvení (viz
dubnový HZ – pozn. redakce).
První trénink na sněhu byl již 19. listopadu 2005, poslední pak 26. dubna 2006
a protože za celou sezonu nebyla žádná
výrazná obleva, naopak sněhu požehnaně,
tak podmínky pro přípravu byly ideální.
Velikou zásluhu má na tomto i Sportovní
areál, který závodní tratě a magistrálu po
celou sezonu kvalitně upravoval.
Našich dvacet dva členů se zúčastnilo
celkem třinácti závodů v rámci Libereckého kraje, starší žactvo pak i dvou částí
MČR ve Vrchlabí a na Zadově, finále Českého poháru v Liberci a na závěr Turné Bohemia na Mísečkách.
Děkujeme všem rodičům i škole za spolupráci, našim tradičním sponzorům (Skiservis Ploc, Lisičan YOKO, David Sport, Sportovnímu areálu), vlekařům a samozřejmě
všech, kteří nám fandili.
Dosažené výsledky
Pohár Libereckého kraje - zařazeno šest
závodů (čtyři nejlepší výsledky se započítávaly).
Ročník 1997
Krčková Eliška
Haasová Martina
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při Kontinentálním poháru v Harrachově
a 27. místo na SP v Harrachově.
Kousal Miroslav
• Prvoligový fotbalista – Viktoria Plzeň
• Trenér: František Straka
• Harrachov – žáci, Jablonec n. N. – 2. liga,
Celje (Slovinsko) – 1. liga, Izrael – 2. liga,
Viktoria Plzeň – 1. liga
Klikarová Soňa
• Musher – MUSHERS CLUB Harrachov
• Trenér: Hana Sommerová
• Mistryně ČR v Caniscrosu (běžec a pes),
Bikerjöringu (jezdec na kole a pes)
a Skijöringu (běžkař a pes). Vítěz Evropského poháru v Caniscrosu a Bikejörigu.
Mistryně světa v Caniscrosu a Bikejöringu
– Belgie 2005. Mistryně Evropy v kombinaci a Skijöringu – Tarvisio (Itálie) 2006.
Nalezinková Nikola
• Musher – MUSHERS CLUB Harrachov
• Trenér: Hana Sommerová
• Mistryně světa juniorů v Caniscrosu – Belgie 2005. První místo na neoficiálním ME
juniorů v Caniscrosu – Švýcarsko 2005.
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Přebornické tituly vybojovali a medaile
získali:
• Ročník 1994 – Horáčková Martina (klasickou technikou 1., sprint volnou technikou 2.), Černý Tomáš (sprint volnou technikou 1.)
• Ročník 1995 – Benešová Alena (volnou
technikou 3., sprint volnou technikou
2.), Puskarčíková Anna (2x čtvrté místo),
Salabová Julie (1x šesté místo)
MČR – starší žactvo
• Ročník 1993 – Lelek Miroslav - Vrchlabí (15. volnou technikou a 11. klasicky
dvojce), Zadov (30. klas., 19. skiatlon).
V Českém poháru celkově pak 21.
• Ročník 1992 – Janoušková Gabriela – Vrch– 10 –

Z Trenéři
Mach Miroslav
• Trenér harrachovských žáků v kopané
– okresní soutěž
• Již několik let věnuje svůj volný čas dětem – dobrovolný trenér
Čuřík Václav
• Dobrovolný trenér mládeže Ski klubu
– běžci
• Několik let vychovává nejmladší naděje.
• Výborné výsledky jeho svěřenců jak
v přespolním běhu, tak i v krajském poháru na lyžích.
Motejlek Dalibor
• Trenér mládeže Ski klubu – skok a SK
• Za roky, co trénuje v Harrachově, vychoval spoustu skokanů i sdruženářů do
reprezentačního družstva ČR. Jeho odchovanci startují i na MS a ZOH. Trénoval dlouho i národní družstvo Československa a USA. Držitel světového rekordu
v letech na lyžích – 142 m. Nyní trénuje
společně s Janem Vodseďálkem harrachovskou přípravku.

labí (15. vol. a 18. klas. dvojce), Zadov
(20. klas., 15. skiatlon). Bohemia Turné
Mísečky (12. klas a 9. vol.) V Českém poháru pak celkově 19.
Ligaun Aleš – Vrchlabí (14. vol. a 17. skiatlon). Bohemia turné Mísečky (9. klas.,
4. klas – hromadný start, 3. vol., 4. skiatlon, 4. sprint vol.) – celkově na tomto
turné třetí. V Českém poháru pak celkově 13.
• Ročník 1991 – Puskarčíková Eva (mladá
dorostenka) – Nové Město (24. klas., 10.
sprint vol.). Jilemnice (23. skiatlon, 6.
štafety klas.). Celkově na Bohemia turné
14. a v Českém poháru 22.
Úspěšně Harrachov reprezentovali i naši
bývalí závodníci mezi muži:
Daniel Šlechta – MČR (3. klas., 5.vol.).
Dolomiten – Lauf, Rakousko (42 Km klas.
2. místo a 25 Km klas. taktéž). Koasalauf,
Rakousko (42 Km klas. 2. místo). Bieg Piastow, Polsko (5O km – 3. místo). Krušnohorská „30“ (30 Km klas. 1. místo). Jizerská „50“ (klas. 14.místo)
Dušan Kožíšek – Horní Mísečky MČR (15
Km sprint 9. místo). EL - Bodemais (42
Km klas. 5. místo a 1,5 Km sprint 2.místo). ZOH Turín (sprint 12., štafeta 4.10 Km
9.místo, sprint dvojic klas. – 10.místo). SP
Beitostoelen (štafety 7.místo). SP Nové
Město n. M. (sprint 8.místo)
Za úsek běhu
Venca
Harrachovský zpravodaj 2006/05

Z Lyžaři Ski klubu

Harrachova slavili!

V pátek 28. dubna 2006 pozval výbor Ski
klubu všechny své sportovce do BLUE-Café
k slavnostnímu ukončení lyžařské sezony
2005-2006.
Předseda Ski klubu Otakar Jiroutek přivítal všechny závodníky i jejich rodiče. Poděkoval jim za reprezentaci Harrachova.
Standa Slavík zhodnotil organizaci všech
uspořádaných závodů, poděkoval trenérům i rodičům. Těm vysvětlil, co sportování dětí lyžařský oddíl stojí financí – trénink a závody, jejich uspořádání a příprava
sportovišť. Měl radost, že tolik rodičů má
zájem o sport dětí – ale poprosil je též,
aby se v co největším počtu zapojili do
dění Ski klubu a stali se i jeho členy.
Posléze byly jedenácti nejlepším lyžařům za sezonu 2005-2006 předány diplomy
a poháry.
Běh na lyžích
• Aleš Ligaun – starší žák, trenér V. Šťulík.
Výborné výsledky po celou sezonu jak
v běhu, tak v biatlonu. Startoval na MČR,
druhý na Biegu Piastow, třetí na jarním
turné starších žáků.
• Markéta Horáčková – mladší žákyně,
trenér V. Šťulík. V létě 2005 vyhrála 8x
přespolní běh – vyhrála krajský pohár.
První místo v krajském přeboru mladších
žákyň, 3x na bedně krajského přeboru
– v poháru celkové třetí místo.
Sjezdaři
• Tereza Kmochová – starší žákyně, trenér
K. Prokšová. Třetí místo MČR juniorů,
druhé místo v Alpském poháru, druhé
místo ve světovém poháru neslyšících
– startovala v Rakousku, Kanadě s velmi
dobrými výsledky.
• Veronika Zelinková – mladší žákyně, trenér K. Prokšová. Výborné výsledky po
celou sezonu – páté místo na MČR. Velký
talent sjezdového lyžování.
Skok na lyžích + severská kombinace
• Lukáš Daněk – nejmladší žák, trenér Daněk, Vodseďálek. Vyhrál všechny závody
své kategorie jak v létě, tak v zimě 2006.
Triumfoval i v českém poháru 9ti letých.
Společně s D.Medkem druhé místo družstva v severské kombinaci. Velký talent.
• Vítek Háček – žák 11-12 let, trenér Motejlek, Vodseďálek. První místo na MČR
skok K40, 1. MČR družstvo SK, 1. ZOH
mládeže, vyhrál čtyři RKZ, vítěz českého
poháru ve skoku.
• Miroslav Daněk – žák 13-14 let, trenér
Motejlek, Vodseďálek. Výborné výsledky
po celou sezonu – získal tři medaile na
MČR. Druhé místo SK Lomnice, třetí místo SL Frenštát, druhé místo družstva SK,
medaile ZOH mládeže, třetí místo MČR
Harrachov K70.

• David Medek – žák 9 let, trenér J.
Vodseďálek. Výborné výsledky po celou
sezonu – nejlepší stříbrná medaile
družstva SK společně s L. Daňkem.
• Martin Ploc – žák 11-12 let, trenér
Vodseďálek + otec. Výborné výsledky ve
skoku i severské kombinaci na RKZ. První
místo na MČR družstev společně s V. Háčkem
• Jakub Dědek – žák 13-14 let, trenér J.
Vodseďálek. První místo na MČR SK, 2.
místo MČR SK sprint, první na ZOH mládeže, 2x 2. místo RKZ
• Miroslav Dvořák – juniorský reprezentant
SK, trenér L. Šmíd. Výborné výsledky
na MSJ, kde získal dvě bronzové medaile. První na MČR v SK mužů. Za výborné
výsledky po celou sezonu byl zařazen do
družstva ČR a přestupuje z Harrachova
do Dukly Liberec. Nejlepší lyžař Harrachova 2006.

lepších představili trenéři jednotlivých
družstev své svěřence. Za běh V. Čuřík a V.
Šťulík, za skok a severskou kombinaci J.
Vodseďálek a za úsek sjezdu K. Prokšová. Každý ze závodníků obdržel medaili a
diplom. Celkem bylo vyhodnoceno padesát
čtyři závodníků. Poté následovala volná
zábava a pro děti i rodiče bylo připraveno
krásné občerstvení.
Myslím si, že to pro ty nejmenší závodníky byla veliká událost a že se nám podaří získat k práci i dost rodičů. Chtěl bych
poděkovat výboru lyžařského oddílu za
přípravu celé akce a majiteli BLU-Café za
příjemné prostředí.
Wolfgang Slavík

Po tomto slavnostním dekorování nej– 11 –
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Zprávy ze SOUL Harrachov
V termínu od 13. 3. do 31. 3. 2006 se uskutečnil druhý běh stáže
v polské partnerské organizaci ve Walbrzychu. Tato stáž se uskutečnila v rámci programu Leonardo da Vinci, který je financován
z prostředků Evropské unie. Z naší školy se programu účastnilo
celkem deset žáků - pět na podzim 2005 a stejný počet nyní.
Partnerská škola je podobného zaměření jako naše škola. Cílem
stáže bylo prohloubení odborných znalostí a dovedností žáků. Žáci
pracovali v moderně vybavených dílnách a na smluvním pracovišti
firmy Citroen. Po ukončení stáže žáci získali mezinárodně uznávaný doklad o absolvování stáže – EUROPASS. Získané vědomosti
a dovednosti uplatňují v činnosti v odborných dílnách i v teoretické výuce. S partnerskou školou máme velmi dobré vztahy, proto
chceme spolupracovat i v příštím školním roce.
Pro školní rok 2006 – 2007 máme již schválený nový projekt
opět z programu Leonardo da Vinci. Tentokrát se projektu zúčastní dvacet žáků ve dvou partnerských organizacích – v Polsku a na
Slovensku.
O tom, že stáž v Polsku byla úspěšná svědčí následující příspěvky.

Z Třítýdenní praxe v Polsku
Příspěvek 1
Dne 13.3.06 jsme odjeli do polského Walbrzychu na třítýdenní praxi. První den jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna
skupina šla na deset dní do školních dílen a druhá šla do servisu
firmy Citroen. Já jsem byl v té, která šla do Citroenu. Po deseti
dnech se skupiny vyměnily, takže jsem potom opravoval automobily ve školních dílnách. O víkendech jsme chodili na učebny,
kde jsme pracovali na simulačních panelech. Mohli jsme si taky

zapojit schémata různých obvodů na počítači, a pak je zapojovat
na těchto zkušebních panelech. Volný čas jsme trávili sportem,
návštěvou muzeí a jiných pamětihodností. Navštívili jsme město
Wroclav. Tam jsme zhlédli panoramatický obraz válečných událostí. Byli jsme se také podívat v obchodním centru. Před odjezdem
z Wroclavi jsme se ještě byli podívat na náměstí a zrovna tam
probíhala demonstrace proti válce v Iráku. Další den jsme byli
v hornickém muzeu ve Walbrzychu a v podzemní továrně, kterou
začali budovat Němci za druhé světové války. Poslední den jsme
šli do společenské místnosti školy, kde jsme dostali od ředitele
školy upomínkové předměty a certifikát o stáži, kterou jsme absolvovali. Podívali jsme se na dokument o naší a polské škole,
rozloučili jsme se a odjeli jsme zpět domů. Tato praxe byla dobrá, a kdyby se mi naskytla další možnost jet na praxi někam do
ciziny, tak bych jí neodmítl, protože jsem získal hodně nových
zkušeností.
Příspěvek 2
Dne 13.3.2006 jsme vyrazili do polského města Walbrzych.
Po ubytování jsme se vydali do dílny, kde nás seznámili s BOZP
a s vybavením dílen. Praxe se uskutečňovala v dílnách školy nebo
v autorizovaném servisu Citroen. Vybavení dílen bylo velice dobré, také jsme byli na učebnách mechatroniky a motorových vozidel. Odpolední program se nesl ve sportovním duchu. Hráli jsme
fotbal, basketbal, ping-pong a také jsme chodili plavat do bazénu. Lidé, kteří nás měli na starost, byli velice milí a vstřícní. Se
stravováním a ubytováním jsme byli velice spokojeni. Jídlo bylo
velice chutné a někdy i zajímavé. Ve volném čase jsme navštívili
podzemní továrnu, důl, muzeum a jiné pamětihodnosti. Tento třítýdenní pobyt se mi velice líbil a klidně bych si ho zopakoval.

inzerce

Vinotéka
Victoria Liqueurs

Harrachov
Vás srdečně zve na

Degustaci moravských vín
• výborného ročníku 2005 za účasti vinaře z Novosedel
(Mikulovská oblast)• ochutnávat budeme cca 10 vzorků a společně zvolíme
nejlepší víno
• čas a místo konání: 7.6.2006 v 18:00 hod v restauraci
„U studny“
• za kolik: ZDARMA
• přihlášky k vyzvednutí ve vinotéce Victoria Liqueurs
• Neváhejte, počet míst je omezen!

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)
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nabízím lekce angličtiny pro začátečníky i pokročilé. Jazyk mám
vystudován (Mgr.) v zahraničí. První hodina výuky zdarma. Tel: 777
831 531

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE
MĚSTA HARRACHOV
Od 23.5. 2006 bude probíhat
celoplošná deratizace města HARRACHOV.
Žádáme majitele i uživatele nemovitostí, kde jsou umístěny obchody,
sklady,veřejné stravování a jiné provozovny, aby umožnili pracovníkům
ﬁrmy DEZINFA s.r.o. provedení deratizace a řídili se jejich pokyny.
Deratizační nástrahy pro majitele rodinných domků je možné zakoupit
v době provádění celoplošné deratizace na Městském úřadě.
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