Do Harrachova opět jezdí vlaky
Od posledního červnového dne jezdí na harrachovské nádraží opět osobní motorové vlaky. Kvůli opravě tunelu před stanicí na
Mýtinách totiž všechny vlakové spoje končily na nádraží v Kořenově. Do Harrachova (ke sklárně) pak byli cestující přepravováni
náhradní autobusovou dopravou. Plánovaná výluka probíhala od 18. dubna 2005.
Jako každou letní i zimní sezonu je pro cestující končící na Mýtinách u většiny vlakových spojů přistaven autobus harrachovské městské dopravy. Jeho jízdní řád je k dispozici na většině zastávek ČSAD.
Pro milovníky starých vlakových souprav jsou připraveny nostalgické jízdy pod názvem „Víkend na zubačce“, a to 23. července (u příležitosti druhých harrachovských pivních slavností) a dále pak 13. srpna 2005. Podrobnosti o těchto a dalších historických jízdách naleznete na www.zubacka.cz .

ÚVODNÍ SLOVO REDAKTORA
Vážení a milí čtenáři,
prázdninový a dovolenkový čas je nyní v plném proudu a mnozí z vás již možná absolvovali svoji letní cestu za hranice všedních dnů.
Těm, kteří se teprve na letní putování chystají (včetně mé maličkosti), přeji jen samé příjemné zážitky a šťastné návraty domů.
Prázdninové tématice se snažíme věnovat i tomto vydání Harrachovského zpravodaje. Věřím, že mnozí jistě ocení popsaný tip na
výlet, a to k sousedům na polské straně krkonošského podhůří, bezesporu zajímavé je i povídání o významné osobnosti českých dějin,
jejíž datum skonu na počátku července je již nějaký ten rok naším státním svátkem, tedy o Mistru Janu Husovi. Přinášíme vám též
seznam s fotogalerií nových občánků našeho horského městečka a samozřejmě celou řadu dalších zpráviček či informací z našeho
bezprostředního okolí.
Příjemné čtení přeje Martin Soukup — redaktor

Ze zasedání zastupitelstva
města

Výměna zdravotních
průkazů

Městští zastupitelé se sešli ve středu
15. června 2005 v zasedací a obřadní síni
města Harrachova na svém pravidelném
veřejném zasedání.
Z předem sestaveného programu v úvodu schválili Závěrečný účet města za rok
2004, a to společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za loňský
rok. Dále souhlasili s dokončením vkladu
několika objektů a parcel vodárenského
majetku do Severočeské vodárenské společnosti, a.s., projednali běžnou pozemkovou agendu (prodej či směna). Velmi
živým tématem zasedaní pak byla problematika zamýšlené výstavby megalomanského vodního díla Vilémov, kde následně
zastupitelstvo města uložilo městským
radním oslovit příslušné poslance a senátory Parlamentu ČR za náš region s žádostí o podporu směřující proti jeho výstavbě
a pro omezení kamionové dopravy k hraničnímu přechodu či za podporu realizace
propojení Harrachova a Rokytnice nad Jizerou. V bodě různé pak bylo místostarostou Josefem Slavíkem přítomným členům
ZM podáno několik informací k postupu
prací na zadání územního plánu sídelního
útvaru Harrachov. V témže bodě pak starosta města informoval o průběhu setkání
Eurokomunale v Reichenbachu. Na závěr
tohoto bodu bylo přijato usnesení o udělení výjimky naší základní škole z počtu
žáků a doﬁnancování rozdílu mezi nadnormativním počtem zaměstnanců školy,
tj. letos cca 74 tis. Kč, v příštím roce pak
cca 178 tis. Kč.
Celý přepis usnesení ZM je k dispozici
ke čtení či stažení na webových stránkách
města www.harrachov.cz .
ms

VZP ČR a VOZP ČR provádí výměnu průkazů svých pojištěnců za nové průkazy
zdravotního pojištění, které umožní čerpání zdravotní péče v členských zemích
Evropské unie.
Občané, kteří mají trvalý pobyt v Harrachově a jsou držiteli VZP a VOZP průkazů žádáme, aby si u paní Zamlarové na
Městském úřadě v Harrachově převzali
nové průkazy a zároveň odevzdali starý
průkaz a předložili občanský průkaz.
Výměna probíhá od pondělí do pátku
dle pracovní doby Městského úřadu.

Místní poplatky za svoz KO
Upozorňujeme občany že místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na druhé
pololetí 2005 ve výši 180 Kč na poplatníka
je splatný k 31. 7. 2005, a to na příslušném odboru městského úřadu.

Co se děje kolem PLUSU…
V minulém čísle HZ jsme vás v krátkosti
informovali o dění kolem připravované výstavby marketu PLUS v blízkosti penzionu
seniorů, jež dostala po mnoha peripetiích
konečně úředně zelenou. Mezitím však
vývoj stavby nabral zcela jiný ráz, neboť
dle sdělení investičního technika města
Ing. Michala Bartoše podal Ing. Martin
Vacek, člen Sdružení občanů pro udržení
vyváženého rozvoje Harrachova, u krajského úřadu Libereckého kraje na odboru
ÚPSŘ (územní plánování a stavební řád)
návrh na přezkum územního rozhodnutí,
jež nabylo právní moci dne 13. 6. 2005.
Čímž se celý proces opět výrazně zpomaluje.
V současné se zpracovává projektová
dokumentace ke stavebnímu řízení marketu PLUS a probíhá řízení o trvalém odnětí části lesního pozemku z plnění funkcí
lesa. Druhá část pozemku pro výstavbu
PLUSU je v katastru vedená jako ostatní
plocha a již byla na základě povolení komise životního prostředí MěÚ Harrachov
pokácena.
Lhůtu na prošetření stavby PLUSU má
krajský úřad 60+30 dní. Poté se dozví
město Harrachov jeho verdikt..

Koupaliště a minigolf
v Zakoutí
Je v provozu denně od 9:00 do 20:00
hodin v letní sezoně červenec – srpen.
Zveme občany a návštěvníky Harrachova.
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Společenská
kronika
Informace o zveřejňování
jubilantů
V této rubrice (jež jsme obnovili
na četná přání čtenářů od druhého
čísla HZ) 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 tel.: 604 857 000.

Životní jubilea
Kotašková Marie
Nevěčný Emerich
Ferencová Alexandra
Grzegorz Walter
Hájek Bedřich
Rypl Jiří
Zbrojová Zdena

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

Blahopřejeme…

Prodám nebo pronajmu
byt 1 + KK nový – zařízený s
vlastním topením v HARRACHOVĚ
– MUMLAVSKÉ ZÁTIŠÍ.
Informace na telefonu 607 791 082

Vítání občánků
V obřadní síni města se v úterý 21. června 2005 uskutečnilo tradiční vítaní nových harrachovských občánků. Přítomných sedm mrňousků spolu s jejich rodiči přivítal za samosprávu města Harrachova místostarosta Tomáš Ploc. Po jeho úvodním proslovu se ujaly milého hudebního přivítání děti z pěveckého kroužku ZŠ pod vedením Lucky Remerové. Hned poté každý z rodičů se svojí malou ratolestí
předstoupil před pana místostarostu, aby z jeho rukou obdržel pamětní knížku a malý dárek. Pro přítomné fotografy nechybělo ani na
památku nezbytné pózování u kolíbky.
Následnou fotogalerii pořídil pro Harrachovský zpravodaj Michal Bartoš.
ms

Vít Ulrich – narozen 30.12.2004

Petr Kašpar – narozen 12.10.2004

Miroslav Florek – narozen 5.1.2005

Šárka Slavíková – narozena 25.4.2005

Andrea Pánková – narozena 11.4.2005

Jan Horáček – narozen 1.5.2005

Josef Slavík – narozen 6.5.2005
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Liberecký kraj informuje
Krajský projekt Jizerská magistrála
získal doporučení ke schválení
22.června 2005 proběhlo v polském městě Kudowa Zdroj zasedání Řídícího výboru programu INTERREG III A, kde se Liberecký
kraj ucházel o podporu projektu Jizerská magistrála pro pěší
turistiku a kde získal doporučení ke schválení. Liberecký kraj
může tedy na tento projekt obdržet dotaci ve výši 14 mil. Kč ze
zdrojů Evropské unie. V dubnu tohoto roku byl bruselským úředníkům prezentován na půdě Pražského domu v Bruselu v rámci
prezentace sdruženého regionu NUTS II Severovýchod. „Z úspěchu mám samozřejmě radost. Budeme tak moci realizovat skvělý projekt, který návštěvníkům Jizerských hor nabídne kvalitní
podmínky pro pěší turistiku“, řekl hejtman Petr Skokan. Navrhovaný projekt řeší vytvoření optimální páteřní trasy pro pěší
turisty v centrální hřebenové části CHKO Jizerské hory, která
alespoň částečně přispěje k řešení základních problémů. Průběh
„magistrály“ je uvažován, až na výjimky, po stávajících značených turistických cestách a zejména pěšinách. Případné drobné
úpravy vedení tras budou uskutečňovány zejména s ohledem
na navrhovanou optimalizaci turistických stezek a budou v intencích všech dotčených subjektů (zejména Lesy ČR, Správa
CHKO JH, KČT). Veškeré navrhované úpravy musí řešit opatření
pro bezpečný průchod pěších turistů a zabezpečení základního komfortu s vyloučením cykloturistů. „Mělo by být upraveno
zhruba 42 km turistických stezek. Půjde zejména o stavební
obnovu povrchu stezek. Součástí projektu je rovněž instalace
informačního systému, úprav míst pro odpočinek apod.“, přiblížil projekt Antonín Schäfer, náměstek hejtmana zodpovědný
za oblast cestovního ruchu.

Na kole s průvodcem po krásách
Libereckého kraje
Nový způsob, jak poznávat na kole krásy Libereckého kraje
nabídne cyklistům Liberecký kraj ve spolupráci s cestovní kanceláří TRIP z Jablonce nad Nisou.
„Za odborného doprovodu průvodce a mechanika budou obyvatelům Libereckého kraje a jeho návštěvníkům, představeny
nejen nejkrásnější cyklostezky a cyklotrasy, nýbrž i odlehlá zákoutí a tajné tipy, jejichž dosažení na kole usnadní doprovodný
autobus se speciálním krytým přívěsem na kola,“ vysvětluje
Antonín Schäfer, náměstek hejtmana Libereckého kraje zodpovědný za oblast cestovního ruchu.
„Trasy by měly vést jinými místy, než kam jezdí cyklobusy
– například do Ralska či přes Jizerské hory do Harrachova. Nabídku jednodenních výletů naleznou zájemci v Kalendáři cyklovýletů, který vyjde v příštím roce. Jako slavnostní zahájení
příprav tohoto projektu bude ovšem vypraven jeden cyklobus
CK TRIP již letos, a to 16. července 2005,“ dodal Schäfer.
Odjezdy budou z Liberce, Jablonce nad Nisou, Železného
Brodu a Semil, odkud zaveze autobus ČSAD Semily cyklisty do
Hrádku nad Nisou. Zhruba padesátikilometrová trasa pak povede na kolech podél Nisy z Hrádku nad Nisou kolem přehrady
Kristýna a dále německou stranou Lužických hor přes lázeňské
městečko Oybin na úpatí Hvozu a zpět do ČR přes Krompach
do Jablonného v Podještědí. A pak opět autobusem do místa
počátečních odjezdů. Bližší informace na tel.: 483 312 276 nebo
777 711 734.
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Tiskové prohlášení hejtmana Libereckého
kraje k návrhu zákona o územně správním
členění státu
Vláda ČR dne 29. 6. 2005 souhlasila s návrhem zákona o územně správním členění státu. Základem této úpravy je členění
České republiky na osm oblastí vymezených správními obvody
samosprávných krajů. Vznik těchto oblastí je podle vlády obecnou reakcí na potřebu vytvořit pro účely výkonu státní moci,
zejména v oblasti působnosti soudů, policie a státních zastupitelstev, územně rozsáhlejší jednotku než je správní obvod kraje. Jedná se o to, že zmíněné státní instituce nebudou vytvářet
krajskou úroveň všech 14 samosprávných krajů. Podle vlády je
důvodem přílišná nákladovost vzniku těchto institucí ve všech
14 krajích a s tím spojené organizační problémy.
Zásadně s tímto nesouhlasím. Potřeba je právě opačná pro
všechny neplnohodnotné kraje. Již od začátku mého působení
ve funkci hejtmana jsem inicioval řadu jednání na téma vzniku krajských institucí v Libereckém kraji. Jednal jsem o tom
s poslanci a senátory za náš kraj. Iniciativu plnohodnotnosti
krajů také podpořila Asociace krajů ČR. Stínový ministr vnitra
a místopředseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny
PČR Jiří Pospíšil (ODS) při své nedávné návštěvě kraje zmínil, že
Liberecký kraj je kvalitně připraven na to, aby v Liberci mohl
začít samostatně fungovat krajský soud, a bylo by podle něj neúčelné, aby zdejší moderní pobočka krajského soudu byla dále
řízena z Ústí nad Labem. Zdůrazňuji, že pobočka krajského soudu v Liberci byla v minulosti kompletně a moderně zrekonstruována, právě za účelem vzniku samostatného krajského soudu
a byly na ni vynaloženy nemalé ﬁnanční prostředky. Tudíž by
si zřízení samostatného krajského soudu v Liberci nevyžádalo
žádné ﬁnanční prostředky ze státního rozpočtu. Připomínám,
že před krajskými volbami slíbil krajský soud v Liberci i tehdejší
ministr vnitra Stanislav Gross (ČSSD).
Včerejší rozhodnutí vlády vnímám velice negativně. Česká republika by se tak částečně vrátila o 45 let zpět. Nedopustím,
aby se opakovala taková nepřijatelná situace, kdy o nás budou
rozhodovat ti druzí. Chci pro občany Libereckého kraje, kterých
se to velmi dotýká, změnit stávající realitu, kdy si své záležitosti jezdí vyřizovat za hranice svého kraje. Proto se v nejbližší
době pokusím opět kontaktovat poslance a senátory za Liberecký kraj, dále se sejdu s hejtmany krajů, kterých se to dotýká,
a pokusíme se o to, aby parlament k návrhu zákona o územně
správním členění státu zaujal nesouhlasné stanovisko.

Liberecký kraj zpřístupnil od úterý
12. 7. veřejnosti po dobu prázdnin
ve svém sídle vyhlídkovou terasu
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Vyhlídkovou terasu v 17. poschodí zpřístupnil veřejnosti ve
svém sídle v budově čp. 642, v ulici U Jezu, Liberecký kraj. Veřejnost tak může využít jedinečnou šanci porozhlédnout se po
okolí z nejvyšší výškové budovy v kraji.
Vyhlídková terasa bude v provozu každý všední den od 9:00
do 16:00 hodin a cirka půlhodinové prohlídky vedené proškoleným průvodcem s možností odborného výkladu budou probíhat
po skupinách v každou celou hodinu v době od 9:00 do 15:00
hodin s výjimkou 12. hodiny. Na terasu budou zájemci přepraveni

výtahem a budou se na ní pohybovat ve vymezeném prostoru. Čas
návštěvy je pak nezbytné si předem na KÚ rezervovat buď telefonem na čísle 485226111 nebo e-mailem na adrese kc@kraj-lbc.
cz (v tomto případě je nutno vyčkat na zpětnou odpověď oddělení kontaktního centra Libereckého kraje). „Přijďte se podívat,
ten pohled opravdu stojí za to,“ zve návštěvníky na vyhlídku do
17. patra hejtman Petr Skokan, který právě na vyhlídku doprovázel již nejednu významnou návštěvu Libereckého kraje. Jednou z
posledních byl například prezident ČR Václav Klaus

Svazek Krkonoše hlásí…

Kraj podpoří Český ráj i Krkonoše

Radní Libereckého kraje chtějí ﬁnančně podpořit neziskové
organizace zaměřené na propagaci cestovního ruchu. Krkonoše svazek měst a obcí a Sdružení Český ráj mají získat shodně po 400
tisících korunách. Konečné slovo v přiklepnutí dotace budou mít
krajští zastupitelé. „Finanční příspěvek je určen především na
ﬁnancování profesionálních zaměstnanců, kteří by měli pro obě
organizace pracovat. Až na výjimky je dosud břemeno většiny
projektů na bedrech dobrovolníků,“ uvedla Linda Futerová, tisková mluvčí Libereckého kraje. Podle mluvčí si kraj uvědomuje,
že obě sdružení dělají mnoho práce pro propagaci regionů doma
i v zahraničí, a jejich činnost si tak zasluhuje významnější podporu. Jak podotkl Václav Hartman, jilemnický místostarosta, který je členem rady organizace Krkonoše - svazek měst a obcí, se
stejnou žádostí o podporu se svazek obrátil i na Královehradecký
kraj. „Je to logické, svazek sdružuje města a obce z celých Krkonoš, tedy i z Královehradeckého kraje,“ konstatoval Hartman.

Euro fond naplní půlmilionový vklad
Vznik Euro fondu a profesionalizaci práce považuje ve Svazku měst a obcí Krkonoše jeho předseda Jan Sobotka za prioritní úkoly dalšího dvouletého období. Prvně jmenovaný záměr má
usnadnit předﬁnancování projektů, které po dokončení mohou
zaplatit fondy unie. „Potřebujeme vytvořit ﬁnanční rezervu,
z které jeden z projektů zaplatíme. Peníze se pak vrátí a můžeme pracovat zase na dalším,“ vysvětlil předseda svazku. Valná
hromada členů o vytvoření Euro fondu jednala 30. června. Předem se počítá s tím, že každá obec nebo město bude muset do
fondu odevzdat deset korun za trvale bydlícího občana. Rezervu
by pak tvořilo zhruba půl milionu korun. „Uvidíme, jak se k tomu
představitelé členských obcí postaví a jak prosadí záměr ve svých
zastupitelstvech. Ale už dnes je jasné, že bez fondu bychom skoro nic nemohli plánovat,“ dodal Sobotka.

Poplatek za návštěvu Krkonoš?
Vstup do nejvíce navštěvovaných partií Krkonoš bude možná
zpoplatněn. Záměr již před rokem předložilo ministerstvo životního prostředí Správě Krkonošského národního parku a požádalo
o zpracování podkladů. Podle ředitele Jiřího Nováka se vstupné
zatím objevuje v rovině úvah a vytvořená studie je interním materiálem správy. „Umím si však představit, že by lidé začali platit například jedno euro za vstup do vytipovaných území v roce
2010. Vše záleží na zřizovateli, jak se k tomu postaví,“ uvedl
Novák. Zdůraznil, že poplatky ze vstupného by nesloužily jako
klasický rozpočet správy parku. S jejich využitím se každopádně
počítá opět v Krkonoších. “Peníze by měly tvořit zvláštní fond,
který by spravovala dozorčí regionální rada. V ní by starostové
krkonošských obcí odsouhlasili, na co se vybrané prostředky každý rok využijí. Mohly by plynout například do nadstandardních
služeb pro návštěvníky nebo na profesionalizaci činnosti Svazku
měst a obcí Krkonoše. V ní totiž, stejně jako starostové, vidím
šanci, jak dostat do turisticky exponované oblasti evropské peníze na realizaci ﬁnančně náročných projektů,“ vyjádřil své představy ředitel.

Do Krkonoš každý rok přijíždí kolem pěti milionů lidí. Inkasovat
vstupné není v západních zemích žádnou novinkou. Například turisté v Alpách jsou zvyklí, že za svou návštěvu horských atraktivit
zaplatí požadovanou částku třeba v restauraci s účtem, ve kterém je účel jasně deklarován. Za vstup na území hor už vybírají
například i u severních sousedů v Polsku s ročním ziskem odpovídajícím zhruba dvaceti milionům korun.

Tiskovina přibližuje region v letním období
Zdařilý dokument vydal v těchto dnech Svazek měst a obcí Krkonoše za ﬁnanční pomoci Evropské unie. Představuje nejvyšší
české hory z mnoha pohledů. Noviny s titulem Krkonošská sezóna
jsou zdarma k dispozici v informačních centrech. Vyšly i v angličtině a polštině. Jejich součástí je velká přehledná mapa s trasami
Krkonošských turistických linek, cyklotras, měst a také zajímavých míst. Na čtrnácti stranách čtenáři najdou další informace
z místopisu, dozvědí se zajímavé údaje o lokalitách Krkonoš. Poznají turistické přechody do Polska, přečtou si, kam dojít pro
radu, kudy vedou lanové dráhy. Významným počinem je strana
věnovaná zajímavým místům u severních sousedů. Jsou tu i recepty na tradiční jídla. Kyselo, couračku, kubu, houbovec, medovec nebo jidáše. „Snažíme se pomoct posílit v Krkonoších návštěvnost v letním období,“ dodal manažer svazku Michal Vávra.

Studenti dají turistům dotazníky
Monitoring návštěvnosti má pomoci rozvoji cestovního ruchu
v Krkonoších.
Zhruba patnáct set dotazníků rozdají studenti hotelové školy z Turnova turistům v nejvyšších českých horách. Svazek měst
a obcí Krkonoše provede letní monitoring návštěvnosti.
„Chceme zjistit, odkud lidé přijíždějí, na jak dlouho, co se
jim u nás líbí, jak jsou spokojeni se službami v regionu,“ uvedl některé z dotazů, které jsou v materiálu zaneseny, pracovník
svazku Michal Vávra. Studenty si manažeři pro průzkum vybrali
v rámci brigád. S dotazníky budou chodit například v lokalitách
pramene Labe, na Vosecké boudě, ve Špindlerově Mlýně, ale také
v podhorských městech, jako je Trutnov či Hostinné. Metodiku
monitoringu získal svazek od agentury Czech Tourism. „Průzkum
se poprvé odehraje v atraktivních lokalitách po celé republice.
Dosud dotazy směřovaly pouze na česká letiště,“ uvedl Vávra.
Na základě marketingového průzkumu zpracuje agentura Czech
Tourism studii návštěvnosti. Má se stát podkladem pro města,
obce a soukromé subjekty z hlediska investic do zlepšování úrovně služeb a další nabídky. Podobný monitoring se chystá i na zimní měsíce.
Sčítání návštěvníků na vybraných místech provádějí už několik
let také správci Krnap. Nejvíce zatíženými místy jsou vrcholové
partie Zlaté návrší, Labská bouda, Luční bouda a Sněžka. Prodloužené směny a klouzavou pracovní dobu mají teď strážci. Jejich pohyb v horách je proto namátkový. „I když v létě nemáme
tolik problémů s chováním turistů z hlediska ochrany přírody,
zdvojíme letos služby. Se strážci se tak do terénu vydají například naši lesníci,“ předeslal ředitel Správy KRNAP Jiří Novák.
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Chtějí víc přechodů s Polskem
Královéhradecký kraj se snaží vyjednat nové přechody pro turisty na hranici s Polskem. Ty totiž v hojnějším počtu stále chybí.
Objevují se už první pochyby, zda větší otevření hranice nebrzdí
nechuť celostátních reprezentací Česka a Polska.
Krajský úřad prosazuje, aby na česko-polské hranici v Krkonoších, Orlických horách i na Náchodsku přibyly hraniční přechody,
které by mohli využívat turisté, milovníci cyklistiky i lyžaři. Stále
například chybí hraniční přechod na nejvyšším vrcholu republiky
Sněžce a dalších místech. „Měli jsme příslib, že by přechod pro
turisty na Sněžce mohl být otevřen již letos v létě. Ale nyní se
začínají hledat umělé administrativní problémy, proč to nejde,“
řekl náměstek hejtmana Helmut Dohnálek. Tvrdí přitom, že komplikace nepředstavuje nedostatek peněz ani technické problémy.
„Mám pocit, že na česko-polské hranici chybí nejvíce dobrá vůle
zejména na úrovni Prahy a Varšavy,“ uvedl.Podle něj není možné
čekat až na rozšíření schengenského prostoru o nové země Evropské unie. „Chtěli bychom, aby vznikly úseky takzvané zelené
hranice, kde by bylo možné překračovat hranice kdekoliv, a ne
jenom na jednom vyznačeném místě. To by se týkalo cyklostezek
i běžeckých tras,“ řekl Dohnálek.
V Královéhradeckém kraji funguje kromě pěti silničních přechodů více než desítka na turistických stezkách, například u Luční boudy v Krkonoších či na Šerlichu v Orlických horách.

Krkonoše nabízejí řadu novinek
Letní návštěvníky čekají noviny Krkonošská sezona či turistické
autobusy pro pěší i cyklisty.
I na letošní letní sezonu připravili místní radnice, podnikatelé a správci Krkonošského národního parku pro návštěvníky řadu
novinek, které je mají pobavit a zpříjemnit jim pobyt v našich
nejvyšších horách.

Tipy na výlety v nových turistických novinách
Orientaci v turistických zajímavostech Krkonoš návštěvníkům
letos poprvé usnadní noviny Krkonošská sezona, které zájemci
získají zdarma ve všech informačních centrech od Harrachova po
Žacléř. „Noviny jsme vydali v nákladu padesáti tisíc kusů, takže

by se mělo dostat na každého, kdo o ně projeví zájem,“ uvedl
manažer Svazku krkonošských měst a obcí Michal Vávra.V novinách najdou návštěvníci tipy na pěší i cyklistické výlety, články
o historii, osobnostech a zajímavostech Krkonoš i mapu s barevně
vyznačenými trasami turistických autobusů a cyklotras. „Noviny
jsou v české, anglické a polské verzi. Do budoucna bychom je
chtěli vydávat i na zimní sezonu. Začínáme však létem, protože
letní sezona potřebuje mnohem větší podporu turistického ruchu,“ dodal M. Vávra.

Cyklobusy dopraví turisty na dlouhé sjezdy
Hlavní střediska v Krkonoších od začátku června opět propojují
turistické autobusy pro pěší i cyklisty, které budou naše nejvyšší
hory křižovat až do konce září. V červnu a v září jezdí krkonošské turistické autobusy pouze o sobotách, o nedělích a o svátcích. O letních prázdninách budou jezdit každý den. Po hlavní
trase mezi Pomezními Boudami a Harrachovem jezdí každé ráno
a večer dva autobusy proti sobě. Na hlavní spoje navazují další
pravidelné linky do Špindlerova Mlýna, na Horní Mísečky a do Vysokého nad Jizerou. „Hlavní letošní změny nastaly v okrajových
částech páteřní trasy mezi Harrachovem a Pomezními Boudami.
Ve Svobodě nad Úpou na ni navazuje nový spoj do Trutnova a Žacléře. Z Harrachova zase turistické autobusy poprvé zajíždějí
do Kořenova, kde navazují na vlaky z Tanvaldu,“ informovala
koordinátorka projektu krkonošských autobusových linek Mirka
Chaloupská. Speciální autobusové linky umožní návštěvníkům Krkonoš naplno využít největší novinku letošní letní sezony - dlouhé
sjezdy vhodné i pro méně zdatné cyklisty a rodiny s dětmi. Turisté, kteří nechtějí na kolech šlapat obtížná a strmá stoupání, se
mohou na vrcholky kopců nechat vyvézt a pak se z nich jen spustit dolů do údolí. Pro vyznavače cyklistiky je připraveno celkem
devět horských tras v délkách od dvanácti do třiceti kilometrů.
Do všech výchozích bodů se lidé snadno dostanou lanovkami nebo
turistickými autobusy. Skládačky s jednoduchými mapkami sjezdů
seženou zdarma v krkonošských informačních střediscích.
Informace sestavil a upravil SMO Krkonoše z monitoru DB a MFD.

Most přátelství mezi osadami Jizerka a Orle
Sklářská osada Orle byla založena v roce 1754 v nadmořské výšce 870m n.m. Svou vizáží je podobná české osadě Jizerka, a také s ní bývala spojena
cestou. V sedmdesátých letech však byl stržen most přes hraniční řeku Jizeru a spojnice tak zanikla.
Uplynulo pár let a most se začal znovu budovat. Česká i polská strana, každá na svém území, nechala vystavět kamenné mostní pilíře a zanedlouho
světlo světa spatřilo i nový dřevěný most. Dnem slavnostního otevření mostu byl určen pátek 15. 7. 2005, kdy za přítomnosti mnoha představitelů měst
a jiných významných osob byla přestřihnuta slavnostní páska a symbolicky zatlučen poslední hřebík a od té chvíle jsme zase o jednu vycházkovou trasu v
nádherné přírodě obohaceni.
V blízkosti polského pilíře mostu se nachází socha patrona vodních toků - sv. Jana Nepomuckého, jehož nechal údajně český král Václav IV. roku 1390
zabít, jelikož odmítal vyzradit zpovědní tajemství. Svatý Jan Nepomucký zde bude nejen nový most, ale i nás všechny, ochraňovat před povodněmi.
Vřele všem čtenářům doporučuji trasu Jizerka – Orle, ať už na kole, či pěšky, absolvovat…
(sd)

První možnost – využít nového výletního
okruhu – si nenechalo
ujít mnoho harrachovských
občanů.
Foto zachycuje skupinku místních cyklistů u bývalé myslivny
v Orle, kde dnes naleznete
příjemnou
hospůdku.
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Sousedská návštěva ve školce
Mateřská škola Kamínek se stala v úterý 14. června 2005
hostitelem dětí a pedagogického sboru mateřské školky
ze sousedního (partnerského) města Sklářská Poreba.
Pro polské kamarády byl připraven bohatý program,
který započal společnou jízdou výletním žlutým vláčkem
po našem městečku až do areálu velkých skokanských
můstků s konečným cílem u cukrárny Moravcových v centru města. Tam na děti čekala sladká pozornost v podobě
zmrzliny. Při pěším přesunu (převážně kolem bobové dráhy) do areálu mateřské školy si děti s chutí vyzpěvovaly
v obou národních jazycích veselé písničky, aby jim cesta
lépe uběhla. Na zahradě školky si pak předškoláčci mohli
s chutí zasoutěžit v několika disciplínách. Naši mrňousci
se na návštěvu svých polských kamarádů pečlivě předtím
připravovali vlastnoruční výrobou dárečků, které si jejich
hosté posléze odvezli na památku této návštěvy do svého
domova, ležícího na sousední straně krkonošských hor.
Na závěr příspěvku tlumočíme poděkování pracovnic
harrachovské mateřské školy Moravcovým za sponzorství
zmíněné akce, především za jejich skvělou zmrzlinu.
sd a ms

Tip na výlet k sousedům – Hrad Chojnik

Nemálo Harrachováků zamíří i několikrát během roku přes
státní hranici na polskou stranu hor. Obvyklým cílem cesty bývá
sousední Sklářská Poreba, jež je shodou okolností i partnerským
městem Harrachova. Někteří z nás jezdíme ještě dál do největšího města oblasti, kterým je stotisícová Jelení Hora, a to především za účelem výhodnějších nákupů některých komodit. Vedle
nákupního šílenství se může návštěva druhé strany hranice spojit
i s příjemným turistickým výletem, neboť polská část našich nejvyšších hor (především pak jejich podhůří) je přinejmenším stejně malebná jako ta česká. Některá zajímavá místa v této oblasti
se vám budeme snažit přiblížit i za pomocí našeho periodika.
Prvním tipem na výlet bude dobytí hradu (dnes zříceniny) Chojnik (německy Künast), který se tyčí na žulových skalách (627 metrů nad mořem) nad obcí Sobieszow a je velmi dobře viditelný
u obce Piechowice (po pravé straně) z mezinárodní silnice vedoucí do Jelení Hory. Tento zděný hrad nechal v letech 1353-64
na stejnojmenné hoře postavit vévoda ze Schweidnitzu a Jauer,
Bolko II. Malý. Koncem čtrnáctého století přešel hrad do vlastnictví slezského roku Schaffgotschů, kterým v té době patřila právě
celá slezská strana hor. Při třicetileté válce byl hradní pán v roce 1635 obviněn ze zrady k císaři a popraven v Řezně. Hrad byl

zkonﬁskován a obsazen Rakušany. Rodina von Schaffgotsch jej
získala zpět po patnácti letech. V roce 1675 zasadil úder blesku
deﬁnitivní ránu existenci tohoto bezesporu honosného stavebního díla, neboť hrad po několika hodinách zcela shořel a již nebyl
nikdy obnoven. Rod Schaffgotschů tyto ruiny, ze kterých se později stala turistická atrakce, vlastnil až do roku 1945. Zříceniny
jsou však udržovány a i dnes patří k cílům turistických návštěv
této části Krkonoš. Okolní svahy pokrývají nádherné bukové porosty (přísná přírodní rezervace a součást Karkonoskiego Parku
Narodowego ). Na jižním úpatí kopce Chojnik sídlí Správa KPN
a v její budově je umístěno přírodovědné muzeum.
Jak se tam dostat?
Cesta autem pod úpatí Chojniku není vůbec složitá. Pokud míříte od hranic (přes Sklářskou Porebu) po mezinárodní silnici E 65
do Jelení Hory, je nejlepší odbočit na počátku obce Piechowice
doprava na okresní silnici č. 366 vedoucí do Karpacze a Kowar.
Poměrně kvalitní komunikace prochází nejdříve skrz Piechowice,
aby pak vás dovedla do blízkého Sobieszowa (nelekněte se, pokud
ještě před ním spatříte nápis Jelenia Góra, nepřejeli jste!). Při
projíždění Sobieszowa pak hledejte cedule ukazující směr k parkovišti pro návštěvníky Chojniku. To se nachází na samém okraji
obce. Po zaparkování svého motorového miláčka již musíte jít
pěšky, neboť na Chojnik vedou pouze turistické pěší stezky. Obě
začínají od parkoviště a jsou značeny červenou (o něco delší,
ale fyzicky méně náročná) a černou (kratší, ale s mnoha kamenitými překážkami) barvou. Cesta po obou z nich trvá na vrchol
zhruba necelou jednu hodinu. Cestou klidným smíšeným bukovo
– smrkovým lesem se můžete zastavit u několika instalovaných
informačních tabulí tamního národního parku. Při troše štěstí
můžete zakopnout i o nějakou dobře známou jedlou houbu. Po
zdolání kopce a zakoupení vstupenky je zřícenina hradu ve vaší
moci. Můžete projít jejím malebným nádvořím a vystoupat na
vrchol majestátní věže (pozor na úzce točivé schody). Odkud pak
se vám rozevře krásný výhled na polskou stranu Krkonoš a pod
nimi ležící jelenohorskou rovinatou kotlinu. Na cestě zpět se pak
můžete zastavit na malé posezení v přilehlém kiosku, jehož součástí je i malá turistická ubytovna provozovaná polským klubem
turistů PTTK.
–7–
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Zač a kolik se platí?
Prvním výdajem je parkovné v Sobieszowě ve výši 5 zlotých za
vozidlo. Následně při vstupu do rezervace národního parku musíte zaplatit poplatek 4 zloté za osobu (děti polovic), za který obdržíte kartičku s fotograﬁckým portrétem hradu a s poučením jak
se chovat v národním parku. Po výšlapu zaplatíte pak u vchodu
do hradu vstupné 3 zloté (studenti a děti polovic). Jako suvenýr
si v hradním kiosku můžete zakoupit některou z pohlednic hradu
(za 1 zlotý) a opatřit ji pamětním razítkem.
Otevírací doba hradu je od jara do podzimu každý den (mimo
pondělí) od 9:00 do 17:00 hodin.
Pokud vám počasí bude přát a vyhnou se vám nečekané nepříjemnosti, tak rozhodně tohohle výletu nebudete litovat.
ms

JAN HUS
Počátkem července jsou v našem státě dodržovány od r.1990 dva
státní svátky. Pátým červencem je Den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje a šestý červenec je dnem, kdy byl roku 1415 upálen v Kostnici, na území dnešního Bavorska, mistr Jan Hus.
Jan Hus se narodil roku 1371 a byl to český kněz, kazatel, ﬁlozof
a teolog, náboženský a církevní reformátor. Dosáhl hodnosti mistra svobodných umění a bakaláře teologie na Pražské univerzitě, na níž byl
později děkanem fakulty artistické a v r.1403 a 1409 i rektorem. Po
kněžském vysvěcení r.1402 kázal v Betlémské kapli. Zapojen do reformního hnutí za nápravu církve a společnosti, názorově ovlivněn Milíčem
z Kroměříže a J.Viklefem, zprvu nacházel podporu u arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka a těšil se i přízni královského dvora. Situace se
změnila roku 1410, kdy dal arcibiskup spálit Viklefovy spisy a Jana Husa
dal do klatby. Hus ovšem kázal dál a vysloužil si prohlášení za kacíře
a papežskou klatbu namísto arcibiskupské. Roku 1412 Jan Hus vystoupil
proti prodávání odpustků a popudil tak proti sobě i českého krále Václava IV. Václav v prvopočátcích, po skončení svého věznění ve Vídni, kdy
mu byl odňat i titul římského krále, sice podporoval hnutí soustředěné
kolem Jana Husa, požadující nápravu církve a společnosti v duchu novozákonního ideálu, nyní se ale pravděpodobně zalekl výhružek, směřovaných z Vatikánu, o možnosti vtrhnutí vojska do naší země.

Jan Hus opustil Prahu. Nejprve působil na Kozím Hrádku a poté na
Krakovci. Během pobytu na venkově sepsal svá nejvýznamnější díla:
Knížky o svatokupectví, O šesti bludiech, O církvi, Dcerka a Postila.
Roku 1414 se Jan Hus vydal hájit své učení na kostnický koncil. Bezpečnou cestu mu zaručoval list římského krále Zikmunda. Ten však neměl
působnost na církevní půdě a tou koncil byl. Hus byl tedy zde zatčen,
uvězněn a souzen jako kacíř. Ve vězení schválil přijímaní podobojí,
které v Praze zaváděl Jakoubek ze Stříbra a přestože si mohl odvoláním
svého učení zachránit život, zvolil mučednickou smrt na hranici a dne
6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen. Z astrologického i astronomického hlediska došlo měsíc před jeho upálením, dne 7.června 1415, k zajímavé
události a tou bylo centrální úplné zatmění slunce, viditelné v Praze,
což bylo shodou okolností druhý den Husova slyšení před kostnickým
koncilem.
Jan Hus byl z mého pohledu úžasně odvážným a rovným člověkem
a nutno zmínit, že se také zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského
a o zjednodušení českého pravopisu. Po jeho smrti v Čechách vzniklo
v duchu jeho památky husitské hnutí, které svrhlo v neděli 30. 7. 1419
nenáviděné konšely z oken radnice Nového Města pražského a Husitská
revoluce, snažící se odstranit nahromaděné krizové jevy, propukla plnou silou.
(sd)

ZEMNÍ PLYN

LETECKÁ SHOW

Ve čtvrtek 30.června 2005 došlo na některých místech v Harrachově
k určitým výpadkům v dodávce zemního plynu, o tom co bylo jejich příčinou jsme požádali o krátké vysvětlení dodavatele, a to Východočeskou
plynárenskou, a.s.

Sváteční úterý pátého června patřilo v prostoru u Skicentra
majitelům a obdivovatelům leteckých modelů řízených dálkovým
ovládáním, neboť se zde konala harrachovská Letecká show.
Milé akci, při které nechyběl, například prodej různých modelů či ukázkové jízdy terénních bugin, bohužel nepřálo počasí,
jež bylo značné podmáčené a chladné. Přítomní návštěvníci se
tak, alespoň mohli před nepřízní počasí schovat do instalovaného
velkého stanu, ve kterém bylo pro ně připraveno hojné občerstvení.
Snad při příští podobné akci bude organizátorům (CEREMONY
s.r.o.) přát mnohem více počasí.
ms

„Ve čtvrtek 30.6.2005 nedošlo v Harrachově k celkovému přerušení dodávky zemního plynu, ale pouze k poklesu tlaku v distribuční síti. Celý
problém trval zhruba 20 až 25 min a dotkl se pouze 7 zákazníků, kteří svůj
problém nahlásili na nepřetržitou poruchovou službu Východočeské plynárenské. Tímto způsobem bychom se všem dotčeným odběratelům zemního
plynu chtěli omluvit, neboť si vážíme každého z našich téměř 300 tis. zákazníků.“ řekl Luboš Falhaur, tiskový mluvčí VČP.
Ve čtvrtek měl být, dle předchozí dohody se zákazníky VČP, odstraněn
únik zemního plynu, který byl v Harrachově zjištěn v lokalitě Můstky. Pro
provedení opravárenských prací bylo nutné uzavřít danou větev distribuční
sítě, na které je připojeno přibližně 10 objektů. Při uzavírání však došlo
k neúmyslnému odstavení trasového uzávěru, který uzavíral přívod nejen
do větve s únikem, ale i do větve vedlejší. Pokles tlaku, který vznikl po
uzavření přívodu do dané větve obyvatelé Harrachova (zákazníci z řad domácností) díky akumulaci zemního plynu v síti většinou ani nezaznamenali.
Tato výjimečná situace se dotkla nejvíce zákazníků v blízkosti místa zásahu
a pak těch, kteří mají své spotřebiče nastavené na odběr při vyšší tlakové
hodnotě. To jsou takoví odběratelé, jejichž technologické postupy vyžadují odběr zemního plynu ve velkém množství, při tlaku řádově ve stovkách
kPa. Domácnosti nepotřebují tak velké množství najednou a odebírají tak
zemní plyn při tlaku mnohonásobně nižším (2 3 kPa). Okamžitě po zjištění
nedopatření,které se stalo, byla situace napravena a tím nedošlo k žádným
významnějším hmotným škodám. Následně dle plánu pokračovala oprava
místa úniku. Veškeré opravárenské práce byly ukončeny kolem 10 hodiny
dopoledne, kdy byla obnovena dodávka do všech odběrných míst zemního
plynu v Harrachově.
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V Harrachově žije mnoho zajímavých neznámých osobností,
denně je potkáváme a často ani neznáme jejich jména. Netušíme, že mají zajímavé hobby, že ve skrytu věnují nám všem
svůj volný čas.
V této nové rubrice Vám budeme přinášet jejich portrét a
bude nám potěšením, pakliže zašlete do redakce k uveřejnění
popis té „Vaší“ osobnosti.

Lucie Remerová

Poprvé jsem ji zaznamenala u hasičské zbrojnice. Stála zde
usměvavá holka s culíky a přišla mi milá a bezprostřední. Tehdy
ještě nenosila příjmení Remerová.
Za nějaký čas jsem se s ní setkala opět. Přijela na MiC s miminkem v kočárku okopírovat si notový materiál. Tím mne zaujala a než byly kopie hotové, trochu jsme si spolu u kopírky
povídaly o hudbě. Dozvěděla jsem se o ní, že ovládá hru na klavír, byla profesorkou hudby na střední škole, zpívala ve slavném
libereckém sboru Severáček, sama se později jako sbormistryně
i angažovala ve svém dřívějším působišti – Liberci a zároveň
zjistila, že máme mnoho společného a z legrace jí tehdy na-

bídla, že spolu můžeme Harrachovu předvést pořádný koncert
- ona na klavír, já na housle.
Dál jsme se občas potkávaly na ulici, popřály si dobrý den.
Až jednou v zimě. Joker klub (kino) zval diváky na Vánoční koncert dětí zdejší základní školy pod vedením Mgr. Remerové. O koncert byl velký zájem a hlediště bylo tehdy úplně
obsazené. Na mne naštěstí také jedno místečko počkalo vedle
paní Helenky Slavíkové. Program byl poutavý a už i ti nejmenší
prvňáčci zde recitovali, hráli na ﬂétničky, zpívali, zazněly tu
housle, kytary.Domů jsem poté odcházela v dojetí nad tím, jaká
krása to byla. Můj obdiv patřil nejen dětem, ale především paní
Remerové, protože mi bylo jasné, že notově připravit podklady,
nacvičit vše s dětmi, organizačně pojmout a dotáhnout celé
úsilí do zdárného konce veřejného koncertu zvládne pouze osoba všestranně talentovaná a skvělých nervů.
No, a když jsem se rozhodla uspořádat v Harrachově vítání
Adventu, bylo mi jasné, že se musím s touhle báječnou ženskou,
která se po mateřské dovolené stala učitelkou naší základní školy, dát dohromady. Společné úsilí nás sblížilo. Z paní Remerové
se stala má kamarádka Lucka a já poznala, že je úžasně vitální,
spolehlivá, nápaditá, vytrvalá, nesmírně obětavá a nefňuká, že
ji za „to“ nikdo nic nedá.
Dnes Lucka, vedle rodiny, domácnosti, povolání, nekončící
práce na chalupě atd. vede dětský sbor „Andílci z Čerťáku“.
Sama vím, kolik svého volného času a energie mu věnuje. Tento
sbor vystupuje nejen při vítání občánků, pro domovy důchodců apod., ale zdárně reprezentuje naše město i v zahraničí.
A jelikož je Lucka velmi prozíravá, nacvičila s dětmi pro tyto
příležitosti hymnu Evropské unie, Beethovenovu Ódu na radost,
v české, polské i německé verzi, za což sklidil její sbor v Polsku
i Německu značné uznání.
Po Harrachově potkáte Lucku zajisté s veselou náladou, ona
se snad ani neumí mračit. Většinou někam pospíchá. Mám ji
ráda a myslím si, že Lucka je pro náš sportovní Harrachov krásným hudebním osvěžením.
Díky Lucko, že Tě tu máme.
sd

ZPRÁVY ZE SOUL
V týdnu od 23. – 27. května 2005 probíhaly ve SOUL v Harrachově ústní maturitní zkoušky. Jim předcházela písemná maturitní práce z českého jazyka. Studenti vybírali ze 4 témat. Jak
se s některými tématy vypořádali, posuďte sami z následujících
úryvků .
Téma :
S. K. Neumann: „Ve jménu života i radosti i krásy.“ úvaha)
„Celý svět si uvědomuje a ví, že radost je jedním z nejpřirozenějších a nejhezčích prožitků člověka. Když Vám někdo udělá
radost, úplně Vás nabije pozitivní energií, kterou lehce přenesete na ostatní. Pak se radost násobí a Vy si užíváte svého dne. Je
hned jasné, že neztrácíte část svého života nervováním pouhým
přežíváním…..“
„Tento citát S. K. Neumanna je dle mého názoru jakýmsi návodem na duševní rozvoj společnosti v tom nejlepším smyslu slova
a věřím, že mne též bude provázet po celý život. A až si jednou
ve stáří promítnu celý svůj život, doufám, že nebudu litovat, že
jsem svůj život prožil bez radosti a krásy.
M.G.
Téma :
J. Werich: „Když já vám povídám, že je nebe na zemi.“ (referát)
–9–
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„Snad každý z nás si zapamatoval jeho mohutnou postavu
a dobrácký úsměv doplněný originálním humorem z ﬁlmu Císařův
pekař a …., ke kterému napsal scénář a sám si zahrál hlavní roli.
Podle mne je tento ﬁlm jedním z nejlepších a nejpoutavějších
ﬁlmů vůbec.“
„Závěrem bych chtěl vyzdvihnout jedno z mnoha Werichových
děl, a to vzpomínkovou knihu Potlach. Jak už název napovídá, je
souborem vzpomínek na své přátele a veselých, ale i smutných
chvil, které společně prožili.“
J.K.

Úryvky ze SOUL
V týdnu od 30. 5. – 3. 6. 2005 se žáci MO2 a TS1 ročníku SOUL v Harrachově účastnili sportovně-turistického kurzu
v Ostružně u Jičína.
O zážitky z této akce se s Vámi chtějí podělit.
Kurz začal dne 30.5.2005 před SOUL v Harrachově přesně v 7.30
hod. Poté, co jsme naskákali do auta a odjeli od školy, panovala
v autě veselá nálada. Cesta ubíhala velice rychle, ale když jsme
z mikrobusu vystoupili, bolelo nás celé tělo. Sedět v autě jeden
a půl hodiny, bylo pro každého až příliš. Po ubytování a chutné

večeři jsme šli rychle do postýlek. Ráno nás čekal výlet za poznáváním krás Jičína, tam jsme si prohlédli kamiony. Po návratu
do tábora, čekalo nás seznámení s žáky ZŠ z Mladé Boleslavi.
Druhý den jsme soupeřili v ping – pongu a fotbale. Výlet se vydařil
a všem se velice líbil.
Cykloturistický výlet
V pondělí dne 30. 5. 2005 se žáci SOUL v Harrachově zúčastnili
cykloturistického výletu. Všichni jsme se sešli před školou a v 7.30
hod jsme nastoupili do mikrobusu, který nás odvezl na exkurze
do Brana, Elitexu a do Scanie. Po zhlédnutí exkurzí jsme si prohlédli Jičín. Před večeří jsme se utábořili ve skromných stanech
s podlážkou v rekreačním středisku Homole. Po večeři jsme se
věnovali sportu – fotbalu a ping- pongu. Druhý den jsme utvořili

dvě družstva - TS a MO 2. Utkali jsme se ve fotbale a v ping – pongu. Další dny jsme se věnovali různým sportovním disciplínám.
Mně se nejvíce líbila jízda zručnosti na kole a čelenková hra,
ve které jsme, jak jinak, zvítězili.Vítěz každé hry byl odměněn
prémií. Velmi se mi líbilo prostředí, ve kterém jsme trávili celý
týden – venkovní bazén a personál /hlavně servírka Šárka/.Paní
kuchařky nám každý den připravily takové delikatesy,že jsme se
po nich olizovali. A samozřejmě nesmím zapomenout pochválit
pana učitele Kubrta a paní učitelku Staňkovou za vyčerpávající
náplň každého dne , za laskavost, vstřícnost a trpělivost, kterou
s námi měli. Celý týden s námi byla 4. třída ZŠ z Mladé Boleslavi
a 2 dny žáci 8. tříd ze ZŠ Benešov, takže se pobyt vydařil po
všech stránkách.

ZE SPORTU
První HOP CUP a kontrolní závody sdruženářů
Sportovní areál a. s. Harrachov a SKI KLUB Harrachov uspořádaly v pátek 17. června 2005 první závod HOP CUP 2005 ve skoku na
lyžích na můstku K 90 s umělou hmotou.
Závodů se zúčastnilo kompletní reprezentační družstvo ČR v severské kombinaci vedené trenérem Liborem Foltmanem a novým
asistentem pro skok Davidem Jiroutkem. Skokanské mužstvo „B“
vede Jakub Jiroutek a sdruženáře juniory Láďa Šmíd. Dále zde
startovali závodníci z Nového Města na Moravě, Frenštátu, Rožnova, Harrachova, Dukly Liberec, Desné a Lomnice n. P. Závod měl
výbornou úroveň a mezi třetím a sedmým závodníkem byl rozdíl
jen 2,5 bodů. Po prvním kole vedl Tomáš Slavík skokem 90 metrů,
ve druhém kolem skočil nejdále 92,5 metrů další náš odchovanec
Tomáš Kyncl a zvítězil.

Skok - mladší dorostenci
Hodinu po skoku vyběhli sdruženáři na těžkou běžeckou trať po
sjezdovce od mostu až na vrchol Čerťáku. První vyběhl na trať vedoucí závodník po skoku Tomáš Slavík, ale dvacet vteřin za ním
vyběhli dva výborní běžci Aleš Vodseďálek a Láďa Rýgl. Po velkém
boji na těžké trati byl na vrcholu Čertovy hory první náš nejlepší
sdruženář L. Rýgl před Alešem V. a T. Slavíkem. Takové bylo pořadí
v severské kombinaci. V závodě dorostenců si udržel prvenství vedoucí závodník po skoku Kadlec z Nového Města n. Mor. Sladkosti
nejlepším sdruženářům daroval L. Horáček.
Byly to krásné závody, závodníci i návštěvníci Harrachova, kterých se sešlo hodně, byli se vším velmi spokojeni. Chceme během
léta uspořádat několik HOP CUPů a veřejnosti to dáme včas vědět.
1. Kadlec Jakub – Nové Město a M. 80 a 87,5 m 198 b
2. Havránek Lukáš – SKI Harrachov 78 a 87 m 190 b
3. Samohýl Lukáš – Lomnice
72,5 a 82 m 167 b
4. Bíža Radek – Lomnice
70,5 a 86 m 165 b
5. Daněk Mirek – Ski Harrachov
68,5 a 76,5 m 143,5b
- nejmladší účastník

Výsledky severské kombinace
Muži – skok K 90, běh na Čerťák
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sponzorem závodu byl Skiservis Tomáš Ploc. Ten také věnoval
nejlepším třem mužům i dorostencům věcné ceny. Na občerstvení přispěl i pan Matoušek z Vysokého nad Jizerou a Ladislav
Horáček. Jako rozhodčí pomáhali Michal Bartoš, Horst a Standa
Slavíkovi, J. Berka, L. Hájek a Jitka Farská. Vypočítali i výsledky
pro druhou část severské kombinace. Výsledky jsem předal Ivanu
Hendrychovi, jenž je vytiskl. Plakáty zhotovil Zdeněk Novotný.
Všem děkuji.
Výsledky skok - Muži + starší dorostenci
1. Kyncl Tomáš - Dukla LBC
90 a 92,5 m
2. Slavík Tomáš - Dukla LBC
90 a 89 m
3. Kutal Petr - Nové Město n.M.
88,5 a 90 m
4. Vodseďálek Aleš – Dukla LBC
87,5 a 90 m
5. Rýgl Ladislav – Dukla LBC
89 a 90 m
6. Hlava Jakub - OR. Desná
90 a 87,5 m
7. Sedlák Borek – Dukla LBC
88 a 88 m
8. Vaculík Ondra – Dukla LBC
87 a 85 m
9. Churavý Pavel – Dukla LBC
86 a 85 m
10. Chlum Patrik – Dukla LBC
86 a 85,5 m
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234 bodů
227,5 b
222,5 b
221,5 b
221,0 b
220,5 b
220,0 b
207,5 b
206,0 b
205,0 b

Rýgl Ladislav – Dukla LBC
Vodsedálek Aleš – Dukla LBC
Slavík Tomáš – Dukla LBC
Churavý Pavel – Dukla LBC
Kutal Petr – Nové Město n. M.
Chlum Patrik – Dukla LBC

(12,04 min)
+0:09
+1:41
+1:42
+2:03
+2:09

Mladší dorostenci
1. Kadlec Jakub – Nové Město n. M.
2. Havránek Lukáš – Ski Harrachov
3. Samohýl Lukáš – Lomnice n. P.
4. Solanský Robert – Rožnov p.R.

(14:01 min)
+0:27
+1:45
+2:45

Wolfgang Slavík – ředitel závodů

Z letního soustředění mladých běžců
Harrachovští lyžaři běžci absolvovali od 18.6. do 26.6. 2005 své
tradiční letní soustředění v Českém ráji na Nebákově. Toto bylo
již šestnácté v řadě.
Jako každý rok tak i letos jsme měli nováčky: Elišku Krčkovou
a Míšu Novotnou. Po celou dobu pobytu dobrovolně pomáhaly se
sportovní přípravou Ivana Veverková a Tereza Čuříková. Tím jim
děkuji za sebe, děti i za Ski klub, jehož jsou členky. Letos jsme
nebyli v tak silné sestavě jako loni, děti byly s rodiči u moře a ti
– 10 –

nejstarší se připravovali i Harrachově. I tentokrát absolvovali někteří obě cesty na kole, Tomáš Černý a Míra Lelek. Po celý pobyt
nám přálo počasí, tak bylo i koupání v rybníce Věžák, u něhož
se uskutečnil tradiční triatlon. Děti si zlepšily časy z loňska jako
v testu síle, rychlosti, vytrvalosti, triatlonu, tak i na závěr ve
vytrvalostním běhu (mladší 16 km na trase Nebák – Kost – Nebák,
starší 22 km Nebák – Trosky – Kost – Nebák). Letos se dařilo a nikdo nezabloudil.
Na závěr soustředění se uskutečnil tradiční táborák s opékáním
a vyhodnocením soustředění, vyhlášením nejlepších výsledků,
každý obdržel několik nanuků. Následovala volná zábava, kterou
si děti samostatně režírovaly: scénky, písničky a sousta srandy.
A na úplný závěr se k tomu všemu konala stezka odvahy. Také
děkujeme všem rodičům, kteří nás navštívili a zahrnuli nás domácími lahůdky, byly bezva.
Účastníci soustředění:
Denisa Balcarová
Veronika Soldátová –
Martina Haasová
–
Kristýna Háčková
–
Bára Moravcová
–
Michala Novotná
–
Eliška Krčková
–
Tomáš Černý
–
Markéta Horáčková –
Tomáš Ploc
–
Míra Lelek
–

ročník 1997
ročník 1997
ročník 1997
ročník 1997
ročník 1996
ročník 1996
ročník 1997
ročník 1994
ročník 1994
ročník 1993
ročník 1993

ným okamžikem sobotní byla kolize závodního vozu s diváky na
Jablonecku, při níž došlo k vážnému zranění mladé dívky. Snímek
byl pořízen při ranní rychlostní zkoušce první etapy vedoucí z Jeníšovic do Rychnova u Jablonce nad Nisou.

ms

Nohejbalový oddíl TJ
Jiskra Harrachov
Na přelomu měsíců července
a srpna se uskuteční tradiční
nohejbalové turnaje na asfaltových hřištích u kina v Harrachově.
1. turnaj – sobota 30. 7. 2005 od 8.30 hod.!!!
„PIVNÍ TURNAJ“ určený pro harrachovské borce.
Uzávěrka přihlášek je v 8.15 hod.
2. turnaj – sobota 6. 8. 2005 od 9 hod.
„O POHÁR MĚSTA HARRACHOVA“
za účasti nohejbalistů z celé republiky

Sportovní příprava o prázdninách
Přípravka: pondělí, středa, pátek, do 10 do 12 hod
na autokempu Jiskry u rybníka.

Na obou turnajích bude zajištěno občerstvení všeho druhu.
Přijďte povzbudit naše nohejbalové borce!!

V měsíci srpnu bychom chtěli uskutečnil dvě soustředění, starší
s Vildou (termín a místo bude upřesněno), přípravka v prvním
týdnu srpna v Sedmihorkách pod stany.
za úsek běhu Venca

Rally Bohemia
Několik rychlostních zkoušek první etapy 32. ročníku známé
Rally Bohemia se jelo také v širším okolí Harrachova. V sobotu
druhého července tak příznivci tohoto benzínem vonícího sportu mohli zhlédnout automobilové přeborníky na tratích v okolí
Liberce, Jablonce nad Nisou či Vysokého nad Jizerou. Rally Bohemia měla svůj začátek při páteční divácké exhibiční supererzetě
v Sosnové u České Lípy. Její konec byl v neděli na tratích okolo
Mladé Boleslavi. Na start letošního závodu se postavilo více než
sto závodníků a Rally byla součástí Evropského poháru FIA. Smut-

Více informací na http://nohejbal.harrachov.cz

O’Donnell L. – Černý rytíř; Kleypas I. – Tajemství
letní noci.
Autobiograﬁe: Trevane J. – Fatwa; Hofmannová
C. – Zpátky z Afriky.

Thriller: Deaver J. – Modrá sféra.

Román groteskní: Brycz P. – Patriarchátu dávno
zašlá sláva.

Skutečné příběhy: Svoboda J. – Modelkou
v padesáti a dalších 36 příběhů; Dardenneová
S. – Bylo mi dvanáct,sedla jsem na kolo a jela
do školy.

Román špionážní: Silva D. –Anglický zabiják.

Povídky: Kubátová M. – Arcibáby.

Román válečný: Murphy A. – Návrat z pekel.

Knihy naučné: Steiner R. – Tajná věda v nástinu;
Průvodce českou anthroposoﬁí.

Romány napínavé: Proctor C. – Oči ve tmě;
Fieldingová J. – Ztracená.
Román detektivní:Hamerová Z. – Zasloužíš si
smrt !

Romány pro dívky: McKayová H. – Bezdomovci;
Braunová P. – Prázdniny za všechny prachy;
Holečková M. – Jedna mezi dvěma.

Román společenský: Frýbort P. – Dohazovač.

Sci-ﬁ: Odom M. - Lovci temného moře.

Historické romance: Lamb A. – V erbu slunce;

Horor pro děti: Stine R. – Maska.
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Parodie: Jolin P. – Harry Trottel a kámen Mudr.
Tse
Knihy pro děti: Čtvrtek V. – Vodník Čepeček;
Šrut P. – Bob a Bobek na cestách.
DVD: Opičí agent (komedie); Deník princezny 2
(romantická komedie); Tom a Jerry letí na Mars
( kreslený); Man-Thing ( horor); Klaun ( akční).

Upozorňujeme návštěvníky, že od 25. 7.
do 12. 8. 2005 z důvodu čerpání dovolené
bude knihovna uzavřena.
Tel.: 481 529 700
e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz
www.knihovna.sluníčko.net
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INZERCE

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb
na období červen – srpen 2005
pro oblast Jilemnicka (po provedených změnách)

Prodám

zánovní el. sporák (v záruce),
rozkládací válendu dvojlůžko
s úložným prostorem a vyklápěcí garážová vrata.
ZN. tel.: 603 857 556

Prodám

sedací soupravu- rozkládací
gauč a 2 křesla za 1000 Kč,
kuchyňskou linku s dřezem
a elektrickým dvouplotýnkovým vařičem
též za 1000 Kč, dohoda jistá,
volejte tel.: 721 575 475

4. 11. 18. 25. -

5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

MUDr. Irena Štilcová, Jilemnice,
MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou,
MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice n. Jiz.
MUDr. Jaroslav Valeš, Roztoky u Jilemnice,

tel.: 481 545 556
tel.: 481 585 155
tel.: 481 523 876
tel.: 481 587 313

2. 5. 9. 16. 23. 30. -

3.7.
6.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.

MUDr. Milan Prokop, Vysoké na Jizerou,
MUDr. Miroslav Michálek, Harrachov,
MUDr. Daniela Zajícová, Jilemnice
MUDr. Dana Mařasová, Jilemnice,
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou,
MUDr. Aleš Malý, Rokytnice nad Jizerou,

tel.: 481 593 356
tel.: 481 529 070
tel.: 481 545 620
tel.: 481 541 096
tel.: 481 591 103
tel.: 481 523 393

6. 13. 20. 27. -

7.8.
14.8.
21.8.
28.8.

MUDr. Karel Král, Jilemnice,
MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou,
MUDr. Hynek Štilec, Jilemnice,
MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice nad Jiz.,

tel.: 481 545 621
tel.: 481 585 155
tel.: 481 545 556
tel.: 481 523 876

KOTLE – EKOEFEKT
Nejlevnější vytápění objektů
hnědým uhlím Ořech II.

Prodejce: Uhelné sklady – Štěpánek, Rokytnice nad Jizerou, Tel.:
481 591 184, mobil: 603 729 927
• kotle jsou automatické a ekologické
• pracují téměř bez obsluhy
• nekouří
• snadná regulace 30 – 100 %
• bezporuchové
• velikost kotlů 25 kW – 600 kW
• kotle odpovídají požadavkům Ministerstva životního prostředí,
České inspekce životního prostředí a ostatním požadovaným
předpisům.
Uhlí do těchto kotlů je drobné, čímž je dána jeho nízká cena při
zachování jeho kvality.
Tím bude Vaše vytápění daleko lacinější.

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

Při koupi kotle EKOEFEKT u nás, poskytujeme první tři
roky na zakoupené uhlí slevu 8 %.
Kotle je možné vidět přímo v provozu při Vaší návštěvě v Autoservisu Štěpánek, U Elitexu 385, 512 43 Jablonec nad Jizerou.

Podrobnější informace získáte na výše uvedených
telefonních číslech
nebo na internetových stránkách
www.kotle.cz.

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa
(soukm@seznam.�
čísla je 10.8.2005. Evidenční číslo MK ČR E 15902. Sazba a tisk SURA s.r.o.
Harrachovský zpravodaj 2005/7

– 12 –

