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Počasí na „draka“

Přes příliš nepříliš příznivé letošní letní počasí nám matka příroda v období podzimních měsíců nadělila příjemné
prosluněné babí léto, které ze všech sil lákalo k procházkám do krásně zbarvené podzimní přírody, houbaření a také
k tomuto období patřícímu tradičnímu pouštění draka. Na snímku si takto dokázali zařádit dospěláci se svými ratolestmi
v prostoru na bývalé skládce odpadu za Huťským koutem. To, až kam drak dokázal v poryvu podzimního větru vystoupat,
se můžete na této fotograﬁi vřele přesvědčit.

Vážení a milí čtenáři,
nevím jak vy, ale já osobně mám podzimní počasí moc
rád, neboť příroda se nám zabarví do všech různých odstínů a pokud se na nás sem a tam usměje sluníčko, je pohoda před nadcházejícím zimním obdobím veskrze hřejivá.
Říjnový Harrachovský zpravodaj vám tentokrát na svých
stránkách přináší informace o posledním zasedání městského zastupitelstva, o aktivitách svazku měst a obcí
Krkonoše – subjektu, jež si stále více v působnosti rozvoje
krkonošských samospráv upevňuje přední pozice. Svůj prostor zde jako tradičně zaujímají informace z úseků skoků

a běhů, tedy sportů v Harrachově zaslíbených. Jako občané tohoto kraje můžete být jistě hrdi na to, že dominanta Libereckého regionu, Ještěd, se před nedávnem stala
národní kulturní památkou, o čemž vám přinášíme malé
povídání.
Příjemné čtení přeje…

Martin Soukup – redaktor

Ze zasedání zastupitelů
V obřadní síni města se ve středu čtrnáctého září sešli na svém pravidelném
zasedání městští zastupitelé. Na programu měli projednat a schválit průběžné
hospodaření města v letošním roce, povinnosti vyplývající ze členství ve svazku měst a obcí – Krkonoše, prodej domu
čp. 191 stávajícím nájemcům, běžnou
majetkovou agendu či informaci k dotaci na chráněné bydlení (pečovatelský
dům). Níže vám ze zápisu přinášíme několik těchto vybraných bodů, celý přepis
zápisu z tohoto veřejného zasedání pak
můžete jako vždy shlédnout na úřední
desce Města a na městských webových
stránkách www.harrachov.cz.
Krkonoše – svazek měst a obcí
Starosta města Václav Cajthaml informoval zastupitele města o závěrečném
účtu svazku Krkonoše, do kterého nyní
přispíváme částkou 3,-Kč na jednoho obyvatele a do fondu prezentace a propagace částkou 40.000,-Kč. Byl dán požadavek
na vytvoření tzv. Eurofondu, který by měl
v případě potřeby nahradit překlenovací
úvěr a to ve výši 10,-Kč na jednoho obyvatele. V našem případě to činí 16.730,-Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o částku
do dvaceti tisíc korun, rozhodla o zaslání
příspěvku rada města. Krajský úřad přidá
500.000,-Kč jako grant na profesionalizaci
svazku.
• Usnesení č. 11: ZM schvaluje závěrečný
účet Svazku Krkonošských měst a obcí za
rok 2004 bez připomínek.
• Hlasování o usnesení č. 11: ANO – 13,
NE – 0, Zdržel se – 0
• Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.
Informace k dotaci na chráněné bydlení
(pečovatelský dům)
Místostarosta města Ing. Josef Slavík
seznámil ZM s možností získání dotace na
chráněné bydlení ve smyslu usnesení ZM
z února 2004. K této problematice bylo
jednáno se společností AKS s.r.o. Děčín
a se společností ISA Teplice, které se zabývají projektovou dokumentací a výstavbou samotného chráněného bydlení, plně
krytého státní dotací. V současné době
realizovali ze státní dotace projekt chráněného bydlení v Duchcově. V Harrachově bychom měli zájem vystavět cca 25-30
jednopokojových a částečně dvoupokojových chráněných bytů, plně krytých státní
dotací, v prostoru u hotelu Harrachovka.
Chráněné byty mohou být obsazeny pouze
občany, kteří splňují zákonem stanovené
podmínky. V letošním roce bychom měli
uhradit částku cca 45.000,-Kč za přípravné
práce.
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• Usnesení č. 14: ZM bere informaci o již
provedených krocích ohledně projektu
„Výstavba domu s chráněnými byty s pečovatelskou službou v Harrachově“ na
pozemku ppč. 290/1 na vědomí. ZM pověřuje RM k dalším jednáním týkajících
se přípravy a následné výstavby výše popsaného projektu bytového domu s chráněným bydlením.
• Hlasování o usnesení č. 14: ANO – 12,
NE – 0 Zdržel se – 0
• Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. (Hlasování
již nebyla přítomna pí Pánková, která se
z dalšího jednání ZM řádně omluvila)
Informace o kamionové dopravě
a přehradních nádržích
Zastupitelům města a přítomným občanům byla starostou města podána informace o jednání v Hrádku n. Nisou, na
kterém bylo vyjádřeno, že Hrádek n. Nisou
a polská Bogatynia mají zájem o propojení
velkou nákladní dopravou. Po té by bylo
možné průjezd přes Harrachov omezit tonáží, zakázat nákladní dopravu však celkově nebude možné.
Dále byla podána informace o předání
otevřeného dopisu hejtmanovi Libereckého kraje s nesouhlasným stanoviskem k zamýšlené výstavbě přehrad. Hejtman byl
původně mylně informován ministrem pro
místní rozvoj, že jsme se proti neodvolali, hejtmanovi byly předloženy dokumenty
prokazující opak a ten počal činit kroky
k nápravě. Dále byla podána informace
o jednání s náměstkem ministra zemědělství p. Karlem Machem, který podal informaci o tvorbě nového vodohospodářského
plánu ČR. Nebudou-li přehrady v tomto
novém vodohospodářském plánu, je potom
možné je vyškrtnout i z tvořených územních plánů..
ZM bere přednesené zprávy na vědomí,
ve snahách města za omezení nákladní dopravy a proti výstavbě přehrad je nutno
pokračovat.
Omezení hlučných stavebních prací
Vedoucí stavebního úřadu Harrachov,
Ing. Petrák, podal ZM zprávu, že v poslední
době začalo přibývat připomínek i stížností
obyvatel, návštěvníků Harrachova a provozovatelů ubytovacích zařízení na hluk ze
stavební činnosti v ranních a večerních
hodinách. Proto navrhuje ZM ke schválení
usnesení v tomto znění:
Provoz těžké stavební mechanizace
a ostatní hlučná činnost na stavbách a v jejich okolí v zastavěné části Harrachova se
povoluje takto:
Ve dnech 15.6.–15.9. a 15.12.–15.4. od
8:00 do 17:00 hod. a to pouze v pracovní
–2–

dny. Ve dnech 16.9.–14.12. a 16.4.–14.6.
od 7:00 do 18:00 v pracovní dny a od 8:00
do 17:00 v sobotu, pokud není dnem pracovního klidu. Prováděním a kontrolou
tohoto usnesení pověřuje zastupitelstvo
města stavební úřad.
K navrženému usnesení vznikla diskuze
a po jejím skončení bylo navrženo usnesení ve znění:
• Usnesení č. 15/5: Provoz těžké stavební
mechanizace a ostatní hlučná činnost na
stavbách v zastavěné části Harrachova se
povoluje od 08.00 hodin do 17.00 hodin
a to pouze v pracovní dny. Toto usnesení
se vydává na základě požadavků občanů
Harrachova a podnikatelských subjektů
působících v ubytovacích službách. Prováděním a kontrolou tohoto usnesení
pověřuje zastupitelstvo města Stavební
úřad Harrachov.
• Hlasování o usnesení č. 15/5: ANO – 11,
(pí Vacková) NE – 0, Zdržel se – 1
• Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.
Základní škola od ledna ponese
změněný název
Zastupitelstvo města na svém zářijovém
zasedání projednalo a schválilo změnu nynějšího názvu harrachovské základní školy, která již nějaký ten čas příspěvkovou
organizací samosprávy města. Ke změně
názvu totiž vedly důvody zaslané krajským
úřadem Libereckého kraje.
Podle příslušného zákona (561/2004 Sb., §8
odst. 8) musí totiž název příspěvkové organizace obsahovat označení druhu nebo typu
školy. Součástí názvu může být upřesňující
přívlastek, popřípadě čestný název, je–li ministerstvem udělen. Nynější název naší školy
je v rozporu s tímto zákonem a paragrafem,
protože v názvu je obsažen současně druh
školy (základní škola) a typ školy (speciální
základní škola při dětské ozdravovně). Dále
s novým školským zákonem a s novou vyhláškou č.73/2005 o vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se mění i typy škol speciálního školství. Naše součást speciální základní škola
při dětské ozdravovně se bude nově nazývat
základní škola při zdravotnickém zařízení
a bude pouze uváděna ve zřizovací listině
a na rozhodnutí MŠMT jako součást příspěvkové organizace, ale již ne v názvu. Aby byl
název v souladu se zákonem, byl navržen název Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka,
Harrachov, okres Semily. Pokud jsme si však
jistí, že jiný Harrachov v České republice
není, nemusíme uvádět okres.
Městští zastupitelé na základě iniciativy
Stanislava Slavíka schválili nový název naší
školy (který bude platný od 1. ledna 2006),
a to Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov.

Kdo to byl Jan Masaryk?

LIBERECKÝ KRAJ INFORMUJE

Syn (1886 – 1948) prvního československého prezidenta po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze a pracovním
a studijním pobytu v USA (1907 až 1913)
prožil 1. světovou válku jako důstojník rakousko-uherské armády. Po vzniku Československa vstoupil do jeho diplomatických
služeb a působil nejprve na zastupitelském
úřadu v USA a pak v Londýně, zpočátku
jako legační rada, v letech 1925 – 38 jako
vyslanec. Na protest proti mnichovské dohodě v roce 1938 odstoupil ze své funkce.
Po okupaci se stal od počátku významným
představitelem zahraničního odboje, doma
známým a populárním, jako komentátor
čs. vysílání BBC. V exilové vládě v Londýně vykonával od počátku funkci ministra
zahraničí, vedl řadu významných jednání
a účastnil se i založení OSN. Byl však vždy
spíše jen vykonavatelem zahraničně politické koncepce prezidenta Beneše než
skutečným tvůrcem československé zahraniční politiky.
Ministrem zahraničí zůstal i po skončení
války a v duchu orientace Československa
na spojenectví se SSSR vystupoval disciplinovaně na mezinárodní scéně. Doma jako
populární „Honza Masaryk“ byl nesmírně
oblíben pro svůj bodrý, jadrný humor a neokázalost. Když se proto v únoru 1948 nepřipojil k demisi demokratických ministrů,
zůstal ministrem Gottwaldovy vlády, a pronesl dokonce několik provládních prohlášení, významně tím přispěl KSČ k dobytí moci
a ke zmatení veřejnosti v zahraničí. Přitom
si o nových poměrech nemohl dělat iluze
- po návratu z Moskvy v červenci 1947, kde
byla československá delegace donucena
odříci účast na Marshallově plánu, se podle
I. Herbena vyjádřil následovně: „Do Moskvy jsem jel jako československý ministr
a vrátil jsem se jako Stalinův pacholek“.
Asi se již nikdy přesvědčivě neobjasní,
zda pád z okna bytu v Černínském paláci
byl sebevraždou, jak zněl výsledek oﬁciálního vyšetřování, nebo vraždou, jak se domnívají jiní. Jisté je, že vznik totalitárního
komunistického režimu byl v rozporu s demokratickým přesvědčením Jana Masaryka
a že se s ním nemohl trvale ztotožnit. Jeho
smrt pak umožnila v zahraničí pochopit, co
se v Československu skutečně stalo.
Tento název nesla harrachovská základní
škola v období před komunistickým převratem. Po něm na dlouhých čtyřicet let jeho
jméno bylo pro veřejnost zcela nežádoucím. Po změnách společenských poměrů
byl naší škole název s jeho jménem opět
slavnostně navrácen na jaře roku 1990.
ms

Liberecký kraj pokračuje
v Radonovém programu
I v letošním roce pokračuje rozmísťování detektorů v rámci Radonového
programu na území Libereckého kraje.
Liberecký kraj a především Jablonecko
(i oblast Harrachovska) patří mezi lokality se zvýšeným výskytem radonu. Ozáření
z radonu představuje po kouření největší
riziko vzniku rakoviny plic.
Podle vyjádření RNDr. Víta Příkaského,
člena rady kraje, pověřeného vedením
resortu hospodářského a regionálního rozvoje, je měření koncentrace radonu dobrovolné a záleží pouze na obyvatelích kraje, jestli se ho zúčastní. Samotné měření
je bezplatné a nijak nenarušuje běžný
chod domácnosti. Měření se provádí u bytů v rodinných nebo bytových domech,
dětských, předškolských a školských zařízeních, které byly zkolaudované před rokem 1991. V bytovém domě se detektory
osazují pouze byty v prvním nadzemním
podlaží, případně v suterénu. Měření trvá
jeden rok a poté je vyhodnoceno Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost. Při
zjištění, že koncentrace radonu v obydlí vysoce převyšuje doporučené hodnoty,
je majitel objektu informován o možných
opatřeních vedoucích ke snížení koncentrace radonu na únosnou míru. V případě
splnění závazných podmínek je možné na
tato ozdravná opatření získat příspěvek
ze státního rozpočtu ve výši 150 000 Kč.
Detektory je možné obdržet na Krajském úřadě Libereckého kraje na odboru
hospodářského a regionálního rozvoje,
kde získáte i více informací.
Američtí investoři se zajímají
o Liberecký kraj
Získat co nejvíce informací o Libereckém kraji bylo hlavním úkolem zástupců
společnosti JAC Products Deutschland
GmbH na dnešním setkáním s hejtmanem
Libereckého kraje Petrem Skokanem. Přítomen tohoto pracovního jednání byl i Jiří
Urban předseda Podnikatelské rady Libereckého kraje. Americká společnost totiž
uvažuje, že by v Libereckém kraji vybudovala svůj další závod. Na jednání byly
tedy prezentovány jak obecné a statistické informace o kraji, tak ale především
informace týkající se nejrůznějších podnikatelských a hospodářských aktivit, které mohou být v budoucnu pro zúčastněné
strany přínosné. „Jsem velice potěšen, že
se společnost JAC Products Deutschland
GmbH zvažuje, že by svůj závod postavila
v Libereckém kraji, neboť každá taková
aktivita, získá pro kraj nejenom nové
pracovní příležitosti, ale především napomůže ke zvýšení ekonomické produk–3–

tivity regionu. Maximálně proto vyjdou
vstříc při vyřizování administrativních
záležitostí při případném zahájení jejich
podnikatelských aktivit u nás v kraji“,
řekl hejtman Petr Skokan.
JAC Products je dodavatelem systémů
střešních nosičů. Společnost sídlí v USA,
kde realizuje většinu svých výnosů. Evropská divize JAC Products Deutschland
GmbH je s tržním podílem největším
dodavatelem střešních nosičů do všech
předních automobilek v Evropě.
Výstava „JSME TROCHU JINÍ“
Dne 10.10.2005 proběhlo ve vestibulu
Krajského úřadu v Liberci slavnostní zahájení výstavy pod názvem „JSME TROCHU JINÍ“. Výstavu pořádá Socioterapeutické centrum ve spolupráci s Krajským
úřadem v Liberci a potrvá do 24.10.2005.
Zahajovací řeč pronesl statutární náměstek hejtmana LK, pověřený vedením resortu ekonomického, Karel Dolejší. Slova
se ujala i vedoucí Socioterapeutického
centra Libuše Niková a vedoucí odboru
sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Ludmila Šlechtová. Po úvodních projevech přednesla jedna z klientek
Socioterapeutického centra paní Ljuba
Valentová svou báseň.
Socioterapeutické centrum v Liberci,
jehož zřizovatelem je Centrum sociálních
služeb Libereckého kraje je příspěvková
organizace, která se věnuje lidem trpícím
duševní nemocí již přes 10 let. Snaží se
obohatit těmto lidem jejich život, předcházet častým hospitalizacím a pomáhá
jim překonat období, kdy se po kratší či
delší hospitalizaci vracejí do „normálního“ prostředí, obnovují vztahy v rodinách, vracejí se do společnosti a někteří
i na svá pracoviště.
Socioterapeutické centrum se touto
výstavou snaží nejen prezentovat práce
svých klientů, ale také přiblížit veřejnosti problémy lidí s duševní nemocí, jejich
radosti a starosti, které jsou v těchto dílech vyjádřeny.
Návštěvníci se mohou z vystavených
textů také dozvědět, co to Socioterapeutické centrum je, komu slouží a jak se
asi žije s duševní nemocí. Všichni, kdo na
výstavu dorazí, mají možnost se zúčastnit ankety, která se snaží zjistit, kolik lidí
zná někoho s duševní nemocí nebo jaký
má veřejnost k těmto lidem postoj.
Zahájení výstavy bylo velmi příjemné
a povzbudivý byl i počet lidí, který jej
navštívil. Doufáme, že se výstavě dostane i dostatek pochopení a pozornosti od
veřejnosti.
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Svazek Krkonoše
jednu korunu čtyřikrát
zhodnotí
Pátým rokem Krkonoše – svazek měst
a obcí (SMO) pomáhá regionu, respektive
v současné době již osmatřiceti městům
i obcím hájit a podporovat zájmy v oblasti
rozvoje cestovního ruchu.
Po pětiletém působení SMO jsme nahlédli
do zápisu Valné hromady, který odhaluje jak
si Svazek stojí, zda má smysl být jeho členem,
zda manažeři neusínají „na vavřínech“.
Přinášíme stručnou rekapitulaci na jejíž
konci si sami vyhodnotíte uplynulé pětileté období.
Rok od roku roste obrat
• v roce 2000 byl ﬁnanční obrat SMO pouhých 102.318 Kč,
• v roce 2001 o něco více 153.402 Kč,
• v roce 2002 byly nastartovány některé
projekty, obrat činil 853.402 Kč,
• od roku 2003 prudce stoupl na
2.895.436 Kč,
• v roce 2004 se téměř zdvojnásobil
4.015.533 Kč,
• pro rok 2005 je z realizovaných a plánovaných žádostí pro získaní ﬁnančních
prostředků očekáván příjem ve výši až
10.618.619 Kč.
Manažeři SMO dokáží ke každé jedné koruně od členských měst a obcí získat další
3 Kč z grantů a dotací. Města a obce se
na celkovém rozpočtu SMO podílí pouze ¼.
Velkou ﬁnanční oporou realizace projektů
v letech 2004 a 2005 jsou kraje Liberecký
i Královéhradecký, nadace Duhová energie a ﬁrma Sitour, s.r.o.
Spolupráce se Správou Krkonošského
národního parku je významná v rámci
projektů: „Krkonoše ze sedla kola“ a „Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“.
Rozsáhlá činnost SMO je morálně i ﬁnančně podporována státní agenturou
CzechTourism.
Horská služba Krkonoše a čtyřiadvacet
subjektů, mezi které patří skiareály, řada
provozovatelů lanovek a vleků i další partneři, se osvědčila v projektu „Krkonoše lyžařský běžecký ráj“.
Významnými partnery a pomocníky jsou
Turistické regiony Český ráj a Východní
Čechy.
Rozpracována je spolupráce s Hospodářskou komorou.
Krkonoše – svazek měst a obcí byl v loňském roce jedním ze zakládajících členů
Asociace turistických regionů České
republiky (ATUR ČR).
Ministerstvo pro místní rozvoj (konkrétně tehdejší ministr Jiří Paroubek)
i představitelé vrcholných organizací a odborů zabývající se cestovním ruchem konzultovali s manažery SMO práci v turistickém regionu Krkonoše.
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Koordinace aktivit mezi subjekty a mikroregiony je zvláště nezbytná. Představitelé Žacléřska, Východních Krkonoš,
Horního Labe, Jilemnicka a Tanvaldska
pravidelně informují Radu Svazku o plánovaných záměrech. Vzájemná je spolupráce
i při podávání žádostí do krajských grantových programů se snahou jejich návaznosti
a propojenosti. Některé z nich se týkají
i nečlenských obcí. Svazek respektuje turistický region jako celek a je aktivní v celém území. Například letos byla v rámci
projektu „turistických cyklobusů“ prohloubena spolupráce s Městem Trutnov.
Heslo „Krkonoše – hory bez hranic“
napovídá, že součástí je i kooperace
s polskou stranou Krkonoš. Úspěšné byly,
v rámci Evropské unie, projekty příhraniční spolupráce.

Jednou z hlavních činností Svazku
Krkonoše je uvádět do života
projekty na podporu cestovního ruchu
v turistickém regionu a zajištění
jejich ﬁnancování
„Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“
Čtyřiadvacet společností se podílí na
úpravě 540 km běžeckých tratí. Projekt
se neobejde bez ﬁnanční podpory Nadace
DUHOVÁ ENERGIE. V dohledné době bude
zkvalitněno značení tras.
„Krkonoše ze sedla kola“
Pomocí grantu Královéhradeckého kraje
Svazek v letošním roce vyznačí a vybaví
cyklotrasy v podhůří Krkonoš. Očekávána
je i podpora Libereckého kraje. Důležitý
je ﬁnanční spolupodíl obcí, na jejichž území trasy vedou. Do projektu je zapojeno i
osm nečlenských obcí.
„Cross-Cross Tour“
Je nejnovějším krkonošským turistickým
produktem, vytvořeným pro zdatné cyklisty. Trasa vede v národním parku i na polské
straně hor.
„Krkonošské turistické linky“
Finančně je projekt cyklodopravy podporován oběma kraji. Liberecký zařadil spoje
do základní dopravní obslužnosti a přispěl
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na jejich propagaci, Královéhradecký poskytnul nemalou dotaci. Oproti loňskému
roku jezdí autobusy, vybavené konstrukcí
schopnou upevnit minimálně patnáct kol,
denně. Spoje se setkávají s velkým zájmem turistů i místních obyvatel.
„Monitoring návštěvníků Krkonoš“
Obsáhlá řada statistických dat bude od
návštěvníků letních Krkonoš získána prostřednictvím dotazníků vydaných ve čtyřech jazykových mutacích. Obdobný průzkum návštěvnosti, názorů i připomínek
bude proveden i v zimním období.
„Propagace Krkonoš“
Stoupají kvalitativní požadavky na vzhled
propagačních materiálů. Smyslem je působit na veřejnost a potenciální návštěvníky
Krkonoš jasně a jednoznačně. Proto je žádoucí vznik graﬁcky jednotné prezentace
turistického regionu. Ještě v letošním roce
proto bude dokončen manuál pro tvorbu
propagačních materiálů. Logo Krkonoš,
které je součástí této taktiky, je již nyní
možné bezplatně stáhnout z webových
stránek SMO: www.ergis.cz/krkonose
„Společná prezentace“
Akce a veletrhy cestovního ruchu v České republice i zahraničí patří mezi důležité prvky propagace turistického regionu
a tedy práce Svazku. Na sklonu loňského
roku byly Krkonoše na veletrzích v Poznani
a Lipsku. Letos v Brně, Mnichově, Českých
Budějovicích, v Ostravě, i na veletrhu cykloturistiky v Hradci Králové. Účastnické
náklady se SMO snaží minimalizovat ve
spolupráci s krajem Královéhradeckým
a Libereckým, podnikateli a státní agenturou CzechTourism. Pro rok 2006 počítá
s dalším vylepšením.
„Ediční činnost“
Díky podpoře evropského fondu CBC
PHARE vznikly v rámci příhraniční spolupráce turistické noviny „Krkonošská sezóna“, vydané ve třech jazykových mutacích
a propagační skládačka „Krkonoše – od
jara do podzimu“, opět tříjazyčná, ve které najdeme stručné tipy na sportovní volnočasové aktivity, kontakty na informační
centra (v českých i polských Krkonoších),

zadní strana obsahuje podrobnou pohledovou mapu hor a podhůří.
www.ergis.cz/krkonose
Webové stránky ve spolupráci s ﬁrmou Mediapool jsou stále zdokonalovány.
V rámci Evropské unie by kompletní adresa
měla vypadat: www.krkonose.eu
„Infocentra společně“
Spolupracovat, vzájemně si pravidelně
si vyměňovat informace je smyslem koordinace krkonošských infocenter. Jejich
vedoucí pracovníci se pravidelně měsíčně
setkávají v Pracovní skupině pro marketing
Krkonoš. Jejích hlavním úkolem je zajistit
dobrou prezentaci Krkonoš především při
veletrzích cestovního ruchu, se snahou zapojit jednotlivé podnikatelské subjekty.
„Eurofond na podporu rozvoje Krkonoš“
Jmenovaný záměr má usnadnit předﬁnancování projektů, které se po dokončení zaplatí z fondů Evropské unie. Svazek
nutně potřebuje vytvořit ﬁnanční rezervu,
ze které jeden z projektů zaplatí. Peníze
se vrátí a tak se bude moci předﬁnancovat
další projekt. Jedná se o jednorázový příspěvek každé členské obce a města ve výši
10 Kč za trvale žijícího obyvatele.
„Krkonošské rozvojové materiály“
Budou zpracovány „Vize Krkonoš 2050“,
územně plánovací podklad „Rozvojový potenciál krkonošských měst a obcí“, probíhá aktualizace koncepce cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Dokončen
a v sídle Svazku ve Vrchlabí je k dispozici
k prostudování „Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše“.
KRÁTCE
• Valná hromada Svazku schválila závěrečný účet za rok 2004 bez připomínek.
Bez výhrad byla doložena i Zpráva o hospodaření vyhotovená auditorem za rok
2004.
• Představitelé krkonošských měst a obcí
byli seznámeni s Fondem cestovního ruchu pro rok 2005 a jeho vývojem naplňování.
• K 31.5.2005 byly členy Svazku uhrazeny
veškeré příspěvky.
• Valná hromada Svazku do funkce předsedy znovu potvrdila vrchlabského starostu
Jana Sobotku a místopředsedy Václava
Cajthamla a Petra Kučeru. Rada Svazku
je devítičlenná, v její sestavě opět pracují: Václav Cajthaml, Lenka Cincibusová, Václav Hartman, Petr Kučera, Pavel
Krčmář, Václav Nosek, Jan Sobotka, Jiří
Vancl a Miroslav Vlasák. Strategické obsazení Rady Svazku zaručuje zastoupení
všech menších krkonošských svazků obcí:
P. Kučera (Východní Krkonoše), V. Hartman (Jilemnicko), P. Krčmář (Horní
Labe), V. Cajthaml (Tanvaldsko) a M.Vlasák (Žacléřsko), což umožňuje úzkou
vzájemnou spolupráci.

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

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA B+B
člen Českého svazu lyžařských škol
hledá na zimní sezonu 2005/6
šikovné a zodpovědné lyžaře/lyžařky pro práci

lyžařského instruktora/ky
nezaškoleným nabízí
kurs s kvaliﬁkací

INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ
v termínu 9.-14.12.2005
Kurs je pořádádán na základě rozhodnutí MŠMT
o akreditaci pro ČSLŠ z 20.12.2004
Informace a přihlášky:
Lyžařská škola B+B, Harrachov 234, 512 46
Tel.: 481 529 329, 608 276 082, 602 465 134
E-mail: balabanbb@quick.cz

SKISERVIS PLOC spol. s r.o.
www.skiploc.cz
Tel.: 481 529 826

Příjme pracovníka(ci) do prodejny
sportovních potřeb
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Rada KRKONOŠE
– svazek měst a obcí
Starostové přítomní jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí dne 29.9.2005 se
shodují, že se zájmem a zároveň s jistými
rozpaky sledují reakce některých členů Zastupitelstva Města Vrchlabí a několika dalších veřejně činných osob, jak se vymezují
a zároveň osočují starostu tohoto města
Jana Sobotku.
Starostovi je vytýkáno, že nejedná v zájmu
města, ale v zájmu společnosti Agile, která
organizovala vybudování obchodu LIDL. Celá
věc je složitá, a je především záležitostí zástupců zvolených ve Městě Vrchlabí.
My, nezaujatí pozorovatelé, hodnotíme
vzniklé dílo jako celek. Ještě nedávno bylo
na místě současné prodejny LIDL, ne příliš
oku ladící, nepřehledné autobusové nádraží. A již v červnu letošního roku mohou
nejen občané Vrchlabí, nakupovat v prostorné prodejně fy LIDL. Okolí prodejny je
velmi pěkně upravené. Zároveň obyvatelé
a návštěvníci Krkonoš používají vzhledné,
architektonicky velmi pěkně řešené autobusové nádraží. Toto nádraží bylo postaveno již v roce 2004. Za dobu pouhých několika měsíců má město Vrchlabí další dva
upravené objekty, bez nároku na investice
z obecní pokladny. Investoři těchto dvou
investičních akcí zaplatili desítky miliónů
korun, z čehož velká část byla použita na
zbudování autobusového nádraží.
Nám, nestranným pozorovatelům, připadá celá tato kauza, jako bouře ve sklenici
vody. Snad lze bez urážky říci, že někteří
zastupitelé mají zastřené myšlení vlastní
sebestředností a nevnímají realitu.
My, starostové z Rady svazku krkonošských obcí, vnímáme Honzu Sobotku jako
„muže s tahem na branku“, a současně
jako člověka, který respektuje demokratické principy.
Toto vše osvědčuje ve funkci předsedy
našeho dobrovolného svazku měst a obcí.
Chceme sdělit nejen vrchlabské veřejnosti, že byl v červnu roku 2005 valnou hromadou Svazku opět jednoznačně potvrzen
jako předseda na další volební období.
Krkonoše - svazek měst a obcí měl v roce
svého vzniku (rok 2000) rozpočet cca 100
tisíc korun. V roce letošním se bude tento
rozpočet pohybovat v rozmezí 7 - 8 milionů
korun. Samozřejmě, že to není pouze zásluhou předsedy, ale i Rady a několika dobrovolných pracovníků, kteří tvoří tým odborníků. Tři čtvrtiny rozpočtu Svazku jsou
přitom zdroje získané z grantů a dotací na
úrovni České republiky a Evropské unie.
Na závěr si dovolujeme stručně připomenout některé projekty z pestré činnosti
našeho Svazku obcí:
1) Projekt Krkonoše - lyžařský běžecký
ráj, o délce 550 km upravovaných běžeckých tras.
2) Krkonoše ze sedla kola - je projektem, jehož cílem je zlepšit v horských, ale
i podhorských oblastech Krkonoš podmínky
pro cykloturistiku.
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SKISERVIS PLOC spol. s r.o.
www.skiploc.cz
Tel.: 481 529 826

Výprodej použitých horských kol SCOTT

Prodej nových kol GENESIS -30%
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA B+B
člen Českého svazu lyžařských škol
pořádá kurs s kvaliﬁkací

INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ

v termínu … 2005
Kurs je pořádádán na základě rozhodnutí MŠMT
o akreditaci pro ČSLŠ z 20.12.2004
Informace a přihlášky:
Lyžařská škola B+B, Harrachov 234, 512 46
Tel.: 481 529 329, 608 276 082, 602 465 134
E-mail: balabanbb@quick.cz

3) Projekt Krkonošské turistické linky propojuje celé hory systémem autobusů
umožňujících i přepravu kol, s návazností
i do Podkrkonoší a Českého ráje. Podstatným způsobem zlepšuje dopravní obslužnost celého regionu jak pro turistiku, cykloturistiku, tak i pro trvale žijící občany.
Zahájení provozu linek v létě 2004 se setkalo s mimořádným ohlasem.
Takto vidíme výsledky práce vrchlabského starosty Jana Sobotky, my starostové
měst a obcí z Krkonoš. Nemáme žádné
pochybnosti o jeho profesních a morálních
kvalitách a má naši plnou důvěru.
Se souhlasem Rady Krkonoše – svazek
měst a obcí sestavil: Ing. Miroslav Sazeček
(starosta obce Strážné).

Stále stejná písnička
Silničáři už požádali o každoročně obnovovanou výjimku umožňující horské úseky
komunikací v národním parku solit.
Předpokládáme, že oproti loňsku nedojde k vážnější změně. Necháme to na
vládě, prohlásil Josef Vrba z Ředitelství
silnic a dálnic v Liberci, které letos vystřídá při zimní údržbě silnic Libereckého
kraje tamní krajské silničáře. Vláda, která
výjimku schvaluje, nemá vzdor opakovaně
negativními stanovisku Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) letos mnoho
důvodů silničářům nevyhovět. Sůl do národního parku nepatří, což říká i příslušný zákon. Loňský monitoring spotřeby soli
a dodržování stanovených regulí výjimky
ale vyznívají pro silničáře příznivě. Nelze
však po jednom roce, kdy se poprvé solilo
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v Peci a Špindlu, objektivně zjistit nakolik se solení podepsalo na přírodě, uvedl
mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Lesáci v oblasti Harrachovska, kde na
rozdíl od Špindlu a Pece lze solit už asi 10
let, mají se solí svoje zkušenosti. Silničáři
sice solí za přísných regulí pouze o kalamitách, přesto zde po dobu každoročně obnovované výjimky ochranáři zaznamenali
nepřehlédnutelné škody na lesních porostech. Lesy zavlažované roztokem solanky
umírají ve stoje. Desítky kubíků rezavých
stromů bylo nutné pokácet, aby nedošlo
k rozmnožení kůrovce, kterého přitahují hlavně mrtvé porosty, odkud se šíří do
zdravého lesa, popsal účinky soli lesník
z Harrachova.
Silnice ošetřené solí poskytují možnost
jízdy především kamionům, které lidé
z vesnic a měst krkonošské části Libereckého kraje chtějí z hor nadobro vytěsnit,
a to nejen v zimě. Náklaďáky nezřídka bez
základní zimní výbavy často horskou komunikaci v zimě na dlouhé hodiny zablokují
a ve frontách uvíznou stovky aut, především rekreantů. Petice podepsaná zhruba
sedmi tisíci občany žijících v obcích při kamionovou dopravou přetížené silnici z Turnova do Harrachova nenašla u ministerstev
vnitra, dopravy ani u Krajského úřadu v Liberci žádnou odezvu. Kamiony zatím podle
úředníků nemají jinou optimální dopravní
cestu. Cesta přes nejbližší přechod v Náchodě, který by patrně další příděl kamionů ani neunesl, vychází mnohem dráž.
Přílišnou naději nedává ani plánované
rozšíření přechodu v Hrádku nad Nisou
pro kamionovou dopravu, pokud k němu
v blízké době vůbec dojde. Lidé z Tanvaldu, Desné, Kořenova nebo Harrachova

očekávají spíš v souvislosti s dokončovanou opravou mezinárodní spojnice č. 1/10
spíše další nárůst počtu kamionů. Jakmile
bude silnice, kterou je už nyní ve špičkách
problém přejít, opravena, začne jí nepochybně využívat daleko více řidičů, především těžkých kamionů, předvídá jeden
z obyvatel Tanvaldu.

Polubenka spojí Harrachov se Szklarskou Porebou zatím pouze sezónně

Made in Krkonoše
Značka made in Krkonoše neboli vyrobeno v Krkonoších označuje od letošního
1. října produkty vyrobené v oblasti národního parku. Krkonoše představují první
území Česka zahrnuté do evropské sítě Natura 2000, které označuje původní výrobky vlastním logem. Cílem je rozlišit zdejší
výrobky od dovezených.
Lidé dostanou šanci rozeznat nezaměnitelný krkonošský produkt. Jeho koupí
podpoří místní výrobce, kteří šetří přírodu, a mají tak mnohdy vyšší náklady než
srovnatelná konkurence,“ přiblížil mluvčí
Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.
Logo Krkonoše originální produkt, přiznaný certiﬁkační komisí, ponesou výrobky
charakteristické šetrností k přírodě.Oprávněnost certiﬁkátu produktů, jejichž výroba nezatěžuje životní prostředí, garantuje
Sdružení pro krkonošské produkty, složené
z výrobců, zástupců horských obcí, nevládních ekologických organizací i státních institucí. Výrobky označené speciálním logem musí splnit přísná certiﬁkační
kritéria,“ upřesňuje koordinátor projektu
Tomáš Kažmierski.
Značku krkonošské výrobky mohou získat
zemědělské a průmyslové produkty i vybrané služby. Seznam kandidátů na prestižní
logo počítá mj. s krkonošským medem,
rukodělnými výrobky ze slámy, vysockým
zelím, krajkou, malovaným hedvábím nebo
regionálními tiskovinami. „Přednost dostanou především kvalitní výrobky vyráběné
z místních surovin,“ podotkl Drahný.
Zájem o produkty označené logem se
očekává především od každoročně početnější skupiny lidí preferujících přírodu
nezatěžující produkty. „Značení místních
výrobků na území Krkonoš je součástí mezinárodního projektu přímo podpořeného
Evropskou komisí, který v Česku realizuje
nezisková organizace Regionální environmentální centrum,“ poznamenal Kažmierski.
www.harrachov.cz

Úroda švestek
Nestává se tak často, abychom se
v našich horských podmínkách dočkali vydatné úrody švestek, tak jak se
to například podařilo na Hřebenkách
u Slavíkových. Ti na zahradě sklidili téměř 80 kg modrého ovoce. Jak se nám
však podařilo zjistit nebude tato úroda
směřovat do pálenice na slivovici, ale
nejspíše „jen“ do povidel.

Letos patnáctiletá snaha skupiny fandů železniční dopravy propojit pravidelnými vlakovými spoji českou a polskou stranu Krkonoš ještě zdaleka nedospěla do vysněného
ﬁnále, ale naděje na úspěšné završení se prý zvětšuje.
Nadšencům obětujícím od začátku 90. let minulého století volný čas záchraně tzv.
Polubenky mezi Harrachovem a Sklářskou Porebou se doposud podařilo opravit půl století
nepoužívanou trať a vypravit několik mimořádných vlaků. Vlaky pravidelně vypravované
ze stanice Harrachov – Mýtiny propojí krkonošské středisko se sousední polskou Sklářskou
Porebou snad příští léto. Polubenku, jak předválečné kdysi plně elektriﬁkované trati
v Krkonoších přezdívají, chtějí České dráhy zprovoznit minimálně o letních víkendech.
» Zájem turistů z obou zemí ukazuje, že nouzí o pasažéry by víkendové spoje určitě
netrpěly. Startu alespoň pravidelného sezónního provozu na české straně v podstatě nic
nestojí v cestě. Počítáme se schůzkou se zástupci polských drah, kde chceme dohodnout podmínky, aby ještě v letošním roce proběhla prezentační jízda. Trať ale doposud
neodpovídá regulérnímu provozu, což do rekonstrukce umožňuje provoz pouze lehkých
vozů, « konstatoval regionální zástupce Českých drah Jindřich Berounský, který stál kdysi u novodobého křtu opravené trati. Tehdy tudy po mnoha hubených letech opět projel
vlak, aby se opět dlouho nic nedělo.
Vstala z mrtvých
Polozapomenutá Polubenka vstala z mrtvých začátkem 90. let díky nezištné iniciativě
skupiny nadšenců ze Železniční společnosti Tanvald. Restaurátoři regionální trati skoro
půlstoletí nepoužívanou Polubenku v 15kilometrovém úseku od Harrachova po Sklářskou
Porebu vyčistili od nánosů zeminy a náletových dřevin. Místy museli doplnit vytrhané
koleje, odstranit z trati vraky aut nebo popadané stožáry dosloužilé elektrické trakce.
Vlak z Harrachova do Sklářské Poreby premiérově znovu vyrazil zkraje léta 1992. » Od
té doby se, bohužel, uskutečnilo pouze několik příležitostných jízd. Naše záměry nebylo
doposud možné sladit s polskými železnicemi. Polská část Polubenky se navíc stala zástavou jakéhosi dluhu tamních drah, « přiblížil Berounský.
Harrachov - Jelenia Góra - Karpacz
Dnes se zřejmě konečně blýská na lepší časy. Společnost Dornier z Německa vypracovává studii železniční dopravy, která propojí Harrachov nejen se Sklářskou Porebou, ale
také se vzdálenějším župním městem Jelenia Góra a centrem východní části polských
Krkonoš Karpaczem. Studie navíc předpokládá natažení 2,5 km dlouhého kolejiště od
nynější zástávky přímo do centra Harrachova. Snahy vzkřísit doposud dřímající přeshraniční úsek Polubenky podporuje vicehejtman Libereckého kraje Karel Dolejší (ČSSD),
který ještě v pozici harrachovského starosty kdysi pomáhal myšlence obnovy krkonošské
trati na svět. » Předpokládám, že kraj by mohl na rozjezd Polubenky přispět. Vzhledem
k nynějšímu stavu trati by nešlo o miliony, nýbrž maximálně o statisíce korun, « uvažuje
Dolejší. Provoz Polubenky může především v zimních měsících výrazně zatraktivnit celou
oblast západních Krkonoš, dnes pro Poláky nezřídka komplikovaně dostupnou pouze po
silnici. Vlaky s cílovou stanicí v centru Harrachova s návazností v létě na zavedené krkobusy, speciály upravené pro přepravu kol a během zimy na spoje do ostatních horských
středisek, mohou přivést tisíce turistů. » Polubenka s obnoveným propojením na Jelení
Horu a Karpacz začíná být mnohem zajímavější také pro Poláky, « tvrdí Dolejší.
Převzato z monitoru SMO Krkonoše
–7–
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Ještěd se stal národní
kulturní památkou

Dostalo se mi odpovědi?
V prvním čísle Harrachovského zpravodaje stálo psáno, že důvodem pokusu o znovuobnovení redakční rady Harrachovských novin, byl narůstající počet hanobících
článků.
Ptal jsem se v předchozím čísle, které že články jsou ty hanobící. A obratem byl
pozdraven, dočetl se „nestrpělo ... nahodilí ... neznající ... se smí ...“, něco notoriet, ba i přání příjemného dne. Také, že paní Dostalíková nehodlá obětovat svůj volný
čas, aby objasnila tvrzení, které podepsala a, „ ... že redakční rada uvítá mezi sebou
jakéhokoliv nového člena.“ Pokud to poslední je přizváním do rady, děkuji. Nechám
to na těch, kteří vědí, co vedení Města nestrpí.
Ale k věci. Čteno pozorně, bylo mi roztomile zdvořile dáno na vědomí: Není zájem
odpovídat na otázku „... za kterou by se opět strhla lavina reakcí ...“. V tom to
vězí. Není žádoucí veřejně diskutovat, jestli inkriminované články obsahují hanobení.
Kdyby obsahovaly, jsme u skutkové podstaty trestného činu. Kdyby ne, jsme u zastrašování. Vidím to tak, že za hanobení je vydávána kritika, možná jen i jiný názor.
Pokrytectví má být slušností? Komu to slouží? Hádám, že ješitnosti některých celebrit
a bezohledným zájmům v pozadí. Ne demokracii.
Dovolím si dodat. Demokracie strádá tam, kde je strach veřejně vystoupit. Demokracie neobstojí bez informovanosti, opozice, kritiky. Demokracie je těžká jak kámen,
řekl T.G. Masaryk. V Harrachově kámen k neunesení?
Jiří Hendrych

Informace pro občany
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Každé setkání má svůj význam, jen otevřená komunikace má potřebný efekt.
Budeme potěšeni Vaší účastí, podněty,
nápady, dotazy, to vše je potom dobrým
východiskem pro rozvoj našeho města.
Tomáš Ploc

Prodám nový byt 1 + KK zařízený, vlastní topení, garážové stání
– v Harrachově, Mumlavské zátiší. Informace na tel. 607 791 082

inzerce

Dominanta Libereckého kraje, horský
hotel a vysílač na Ještědu, je od konce
září národní kulturní památkou, a to díky
rozhodnutí vlády.
Jedinečná stavba ve tvaru rotačního hyperboloidu umístěná na vrcholu 1012 metrů nad mořem má díky tomu podstatně
větší šanci proniknout na seznam památek
světového dědictví UNESCO, neboť právem
patří k nejlepším ukázkám moderní architektury druhé poloviny dvacátého století.
Žádost o prohlášení národní kulturní památkou podával Liberecký kraj s podporou libereckého magistrátu. O tomto více
než třicet let starém stavebním díle hovoří řada renomovaných architektů stále
s uznáním, neboť podle nich tvar stavby
a její kultivovaný technicismus detailu,
navozují poetické asociace se světem sci-ﬁ. Současně však věž jedinečně reaguje
na krajinný kontext, na kuželovitý vrchol
hory Ještěd, jemuž dává elegantní aerodynamickou špičku.V tomto spojení technicismu se smyslem pro přírodní prostředí
zaujímá tato kulturní památka jedinečné místo v celé české i středoevropské
architektuře své doby. Však také architekt
tohoto vznešeného díla Karel Hubáček za
něj obdržel prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů.
Současným provozovatel vysílače a hotelu jsou České radiokomunikace. V poslední době se mnohem častěji začíná hovořit
nutných komplexních opravách celého zařízení, především vnitřního vybavení hotelového zařízení, jako je například rozvod
topení nebo klimatizace. Jeho současný
vlastník při tomto hodná také usilovat
o dotaci ze strukturálních fondů Evropských společenství.

Město Harrachov po několikaměsíčním
jednání uzavřelo dohodu o spolupráci
se společností REMAInvest s.r.o. Obsahem této dohody je odborná konzultační
a technická pomoc při zpracování podkladů a dokumentace směřujících k identiﬁkaci a zajištění ﬁnančních prostředků
z veřejnoprávních zdrojů ČR, strukturálních fondů EU a EHP (evropského hospodářského prostoru). Zástupci obou
smluvních stran jsou připraveni vytvořit
pracovní tým, jehož hlavním úkolem bude
posílení zdrojů ﬁnancování potřeb i vybraných záměrů města (investičních i neinvestičních).
Vrcholným cílem spolupráce je aktivizace všech reálných možností ﬁnancování
ve prospěch města, jeho partnerů, podnikatelů, zájemců o spolupráci. To vše se
zaměřením na dlouhodobou perspektivu
rozvoje, tedy se zaměřením na vytváření
podmínek pro přípravu záměrů dlouhodobých. Postupná sumarizace nezbytných
podkladů se stane součástí dlouhodobého
rozvojového dokumentu, Strategického
plánu ekonomického rozvoje (SPER) města. Obě strany jsou si vědomi výjimečnosti
města nejen v rámci regionu, ale současně jako sportovního i společenského centra středoevropského významu. Společný
zájem na výsledku spolupráce je proto
jejich nejvyšší prioritou.
Součástí ekonomické stability i rozvoje
města je vytváření podmínek pro podnika-

telskou oblast, veřejnoprávní organizace,
případně další subjekty. Z tohoto důvodu
se obě strany dohodly na uspořádání prezentační a informační akce pro uvedené
subjekty města včetně přilehlého regionu.
Tato akce se uskuteční dne 10.11. 2005
od 14.00 hod v obřadní síni Města Harrachov. Obsahovou náplní akce je představení společnosti REMAInvest s.r.o., základní
informace o stavu možných zdrojů ﬁnancování ze strukturálních fondů EU pro rozpočtové období do roku 2006 a očekávaných
trendů i zdrojů pro rozpočtové období EU
v letech 2007 – 2013. Vzhledem k tomu, že
dobrým vstupem jsou konkrétní záležitosti, součástí prezentace bude problematika,
která patří v současné době k aktuálním
(cenový pohyb energií, vytápění, tepelný servis). Jedná se o posouzení (změnu)
topných systémů s využitím tepelných čerpadel právě v tomto prostředí, možnosti
dotací i dalších ekonomických nástrojů.
Tato oblast bude prezentována spol. MVM-ECO s.r.o., která se danou problematikou
zabývá a zastupuje přední světovou ﬁrmu
této komodity. Právě trvalá potřeba tepelného servisu (vytápění, klimatizace, ohřev
vody) hotelů a penzionů je velmi vhodným
prostředím pro danou problematiku.

Nabízím k pronajmutí provozovnu v Harrachově,
informace na tel. 732 252 212
Prodám menší sněžnou frézu, tel. 721 575 475.
–8–

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.
Kučabová Eva
Mrkasová Zdeňka
Novák Václav
Puskarčík Anton
Cicanič Štefan
Lehečková Dobroslava
Kratochvílová Alena
Mikšíčková Věra
Janoušková Miroslava
Šolcová Marie
Slavíková Stanislava
Drahoňovská Hana

65 let
85 let
65 let
80 let
65 let
80 let
60 let
70 let
70 let
88 let
65 let
75 let

21.10.2005 ve 20 hodin, USA - 2005, 113 min., akční
komedie, vstupné 80,- Kč, mládeži přístupný od 11 let

PÁN A PANÍ SMITHOVI

Režie: Doug Liman, Hrají: Brad Pitt, Angelina Jolieová, Vince Vaughn, Adam Brody. Brad Pitt a Angelina
Jolie se představí v hlavní roli sexy akčního ﬁlmu, který je plný špičkové akce, nejmodernějších speciálních efektů a neuvěřitelných kaskadérských kousků.
28.10.2005 ve 20 hodin, USA - 2005, 86 min., animovaný, vstupné 80,- Kč, mládeži přístupný

MADAGASKAR

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath. Tohle místo nemá chybsona. Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek a Příběh žraloka přichází do kin další počítačově animovaný zázrak - Madagaskar.
Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce
svých životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního
věku a on se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO
Připravujeme:
4.11.2005 – Příšerná tchýně, 25.11.2005 Doblba, 30.12.2005 – Hrubeš a Mareš
Více informací na www.365dni.cz

Blahopřejeme…

Česká žákovská
reprezentace převálcovala
evropské žáky na T4M
České žákovské družstvo se v letním
období zúčastnilo seriálu závodů pod názvem „Kindervierschanzentourne“, což je
obdoba mužského „Turné čtyř můstků“.
Závody se odehrávaly v letních měsících - v červnu v Rakouském Hinzenbachu a Bischofshofenu a v září na německé
půdě ve známém sportovním středisku
Reit im Winkl. Finále se uskutečnilo tento
víkend v Berchtesgadenu.
Tyto závody byly vypsány pro kategorie
roč. narození 98 – 94. Celkově se tohoto turné zúčastnilo 177 dětí z Rakouska,
Německa, Slovinska, Rumunska a Čech.
V kategorii 98 vyhrál celý seriál závodů
náš mladý talentovaný závodník František
Holík, který vyhrál všechny čtyři závody.
Stejně tak v kategorii 97 jsme měli obrovský úspěch v podání Lukáše Daňka, který vyhrál taktéž všechny
závody a stal se tedy celkovým vítězem tohoto ročníku. V této
kategorii jsme měli ještě jednoho reprezentanta Dohnala Jakuba,
který byl v jednotlivých závodech 4., 5., 2., 7., celkově ho tyto
výsledky vynesly na 3. místo.
V kategorii 96 jsme měli také dva závodníky a to Tomáše Portyka, který byl shodně (vždy jen o pár bodů) na všech 4 závodech
na druhém místě a tedy i celkově skončil druhý a Tomáše Dufka,
který skončil celkově na 7.místě i přes jeden neuskutečněný závod pro nemoc.
V kategorii 95 českou republiku reprezentoval Tomáš Friedrich,
který skončil v jednotlivých závodech na 2., 6., 2. a 2.místě a celkově získal stříbrný kov. Druhým našim závodníkem v této kategorii byl Kristián Dluhoš, syn našeho slavného reprezentanta Ládi
Dluhoše, který se celkově umístil na 5. místě.
V kategorii 94, jedná se o nejstarší kategorii, která se turné
zúčastnila, nás reprezentoval Vítek Háček, který uchvacoval svojí
formou nejen obecenstvo, ale i trenéry všech zahraničních klubů. V Reit im Winklu dokonce překonal stávající rekord můstku,
když doskočil 4 metry za kritický bod a obdržel tak od jednoho

stylového rozhodčího 20 bodů za styl. Takové hodnocení se nemusí povést skokanovi za celou jeho skokanskou kariéru. Vítek byl
3× na 1. místě, jen při ﬁnále mu čtvrté vítězství o vlásek uteklo
(0,9b). Celkově ale bezpečně uhájil 1.místo v celkovém pořadí
žákovského turné.
Dalším závodníkem v této kategorii byl Jan Souček, který se
zúčastnil pouze prvních dvou závodů, kde skončil na 3. a 4. místě.
Celkově tak skončil 8. Dalších dvou závodů se nemohl zúčastnit
pro zranění.
Tento úspěch našich malých skokanů můžeme připsat výborné
práci klubových trenérů, ale také vedení skokanského úseku, které umožnilo malým talentovaným skokanům z celé České republiky zúčastnit se kvalitního seriálu světového klání pro mládež.
Tento velmi zdařilý úspěch mladých skokanů na světové úrovni
ukázal novou cestu a nový směr, kterým se současné vedení úseku
skoku chce ubírat. Je to konečně krok do budoucna, který může
naši skokanskou disciplínu udržet tam, kde je nyní a kde byla
v 90. letech.
P. Věchet
trenér reprezentačního družstva žactva
–9–
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CAML CUP 2005
TJ Jiskra Harrachov a Ski klub Harrachov
uspořádaly v sobotu prvního října 2005 mezinárodní závody žáků ve skoku na lyžích.
První závod se konal v polské Wisle, druhý
v německém Auerbachu a ﬁnále celého turné v Harrachově. Skákalo se na můstcích
s umělou hmotou K8, K18 a K28. Celkem
startovalo přes sto závodníků z Německa, Polska a ze sedmi českých lyžařských
oddílů.
Závody byly tradičně velmi dobře připraveny. Na dojezdu vyrostly dva velké stany,
bylo velmi dobré občerstvení pro závodníky i diváky. Všichni nejmenší skokánci dostali pěkné ceny, závodníci na prvním až
šestém místě dostali krásné pohárky. Ve
velmi dobrém světle se ukázali závodníci
Polska, kteří obsadili v nejstarších kategoriích vždy 1. – 3. místo. Je vidět, jak veliký
vzor je v Polsku Adam Malysz. Radost nám
dělali i naši závodníci. U těch nejmenších
vyhrál David Zemek, druhý skončil Standa
Dostál, na třetím místě pak společně Veronika Pánková a Matěj Hájek. V kategorii
ročníků 97-96 podal výborný výkon Lukáš
Daněk, jenž udělal letos veliký výkonnostní
skok a porazil i Tomáše Portyka. V kategorii 95-94 Vítek Háček v prvním kole upadl
– přesto skončil na čtvrtém místě.

3.
4.
6.
7.
8.

Výsledky:

Chtěl bych pochválit všechny naše trenéry za velmi dobře upravené můstky,
všechny rozhodčí a pořadatele za pomoc
při organizování závodů. Zapojili se všichni
členové výboru lyžařského oddílu. Výborný
byl i Dalibor Motejlek jako hlasatel. Myslím, že nám začíná dařit zapojit i rodiče
těch nejmenších skokánků. Všichni se zapojili a pomohli, kde bylo třeba. Velký kus
práce odvedly děvčata v sekretariátu. Výsledky byly připraveny pro všechny výpravy
do deseti minut po skončení závodů. Ceny

Žáci 99-98 — Můstek K8
1. Zemek David
2. Dostál Stanislav
3. Pánková Veronika a Hájek Matěj
6. Poljak Daniel
7. Morávek Daniel (všichni Harrachov)
Žáci 99-98 — Můstek K18
1. Holík František – Lomnice
2. Juroscek Jakub – Polsko

Mašek Jan – Lučany
Zemek Jakub – Harrachov
Pažout Ondra – Harrachov
Slavík František – Harrachov
Vytrval Jan – Harrachov

Kategorie 97-96 — Můstek K18
1. Daněk Lukáš – Harrachov
2. Portyk Tomáš – Lomnice
3. Dufek Martin – Lomnice
4. Medek David – Harrachov
19. Čech Michal – Harrachov
Kategorie 95-94 — Můstek K28
1. Byrt K.
2. Szcypka S.
3. Mojsesz P. – všichni Polsko
4. Háček Vítek – Harrachov
10. Ploc Martin – Harrachov
24. Švec Tomáš – Harrachov
Kategorie 93-92 — Můstek K28
1. Slowiok P.
2. Cieslar A.
3. Byrt T. – všichni Polsko
8. Daněk Miroslav – Harrachov
9. Hořínek Martin – Harrachov
10. Dědek Jakub – Harrachov
18. Medek Daniel – Harrachov

František Holík a jeho krásné véčko

nejlepším předával pan starosta města
Václav Cajthaml a člen reprezentačního
skokanského družstva Tonda Hájek. Velký
dík patří i všem sponzorům, kteří věnovali
dary a ceny pro ty nejlepší.
Závody to byly moc krásné, šikovných
dětí nám přibývá, jen je třeba, aby si na
Harrachov vzpomněl někdo z vyšších míst
- neboť co nejdříve bude potřeba položit
na krásné můstky nová umělá hmota.

Kontrolní závody
v severské kombinaci
V neděli druhého října 2005 Ski klub Harrachov uspořádal kontrolní závody v severské kombinaci. Ráno běželi dorostenci tři
kilometry a muži pak osm kilometrů kros
společně s běžci v rámci Krakonošova běhu
a odpoledne všichni skákali na můstku K90
s umělou hmotou. Závodů se zúčastnili
všichni naši nejlepší sdruženáři – chyběl
jen Ladislav Rýgl a Tomáš Slavík, jenž si
při běhu podvrkl nohu. Nejlepším byl Pavel
Churavý, který vyhrál běh na osm kilometrů a i na můstcích byl nejlepší.
Výsledky:
Dorost mladší
1. Havránek Lukáš – Harrachov
2. Samohýl Lukáš – Lomnice
3. Votoček Jakub – Lomnice
9. Bulušek Vladan – Harrachov
Muži a Junioři
1. Churavý Pavel – Dukla Liberec
2. Vodseďálek A. – Dukla Liberec
(Harrachov)
3. Chlum Patrik – Dukla Liberec
4. Dvořák Miroslav – Ski Harrachov
8. Zapadlo Jan – Ski Harrachov

1. místo Zemek David, druhé místo Dostál Standa
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Harrachov mezi nejlepšími
Koncem září uspořádali ve Frenštátě pod Radhoštěm Letní mistrovství České republiky ve skoku na lyžích a severské kombinaci. Členové Ski klubu Harrachov a naši odchovanci se dostali
na medailové pozice.
Skok K90
1. Jakub Janda – Dukla Frenštát
2. Hajek Antonín – Dukla Liberec (Harrachov)
3. Doležal Michal – Dukla Liberec
5. Vaculík František – Dukla Liberec (Harrachov)

• Nejmladší žáci (97):
třetí místo Daněk Lukáš
• Mladší žákyně (95):
třetí místo Puskarčíková Anna
• Mladší žákyně (94):
první místo Horáčková Markéta
• Mladší dorostenky (90-91):
druhé místo Puskarčíková Eva
• Junioři: druhé místo Dvořák Miroslav
• Ženy: třetí místo Palánová Lenka
• Muži: druhé místo Šlechta Daniel
Celková výsledková listina je vyvěšena na bývalém obchodním
domě Horal, a to za cukrárnou.

Severská kombinace – sprint
1. Churavý Pavel – Dukla Liberec
2. Dvořák Miroslav – Dukla Liberec
3. Slavík Tomáš – Dukla Liberec (Harrachov)
4. Vodseďálek Aleš – Dukla Liberec (Harrachov)

Za Ski klub a běžecký úsek – Venca.

Přejeme jim i dobrý nástup do zimní sezóny, jež vyvrcholí Zimními olympijskými hrami v italském Turínu.
Všechny tři příspěvky připravil pro HZ
Wolfgang Slavík

Krakonošův přespolní běh 2005

Sponzoři a partneři Krakonošova přespolního běhu:
Město Harrachov, Mode styl Puskarčík, Ski Servis Ploc, Obchůdek
pod Lipami – Novotná Hana, Sporthotel Rýžoviště, Restaurace pod
Jasanem, Penzion Fremr, Blue Caffe bar, YOKO Lisičan, Sportovní
areál Harrachov, Camping Jiskra Harrachov, Penzion 7, Sport
Čermák, JPK, Bistro Sommer, Pizzeria Verde Rosa – p. Vácha,
Suvenýry EVA, Sport David, Hotel Karolína, Potraviny EMKO, Tabák
Klobouček Jaroslav, Nápoje Nevěčná Irena, JOVI – sklo, porcelán
Chlupáč, Tabák – Moravcová M., Tabák – Bartoš, Harrachtour,
Nápoje Juska, Drogerie – Břicháčková Jitka

TJ Jiskra a Ski klub Harrachov pořádaly v neděli druhého října
2005 dvanáctý ročník Krakonošova běhu, a to jako veřejný závod
a součást poháru a lyžařských přespolních běhů KSL Libereckého
kraje. Závod se uskutečnil na běžeckém stadionu a závodních tratích Sportovního areálu.
Počasí bylo tradičně crosové, chladno a celý závod provázel
déšť a tak podmínky byly náročné nejen pro závodníky, ale hlavně pro pořadatele závodu. I přes nepřízeň počasí se závodu zúčastnilo 231 závodníků. Závodilo se od předškoláků až po muže.
Celkem 42 Harrachováků reprezentovalo naše horské městečko
a Ski klub. Potěšující bylo „pro mne“, že v kategorii předškoláků,
kde na trati 100 m závodilo 22 dětí z celého našeho kraje, bylo
sedm dětí z Harrachova. Proto věřím, že tento tradiční sport bude
u nás zdárně pokračovat. Město a Ski klub společně s běžeckým
úsekem děkuje všem našim závodníkům za reprezentaci města
a Ski klubu. Dále patří dík všem pořadatelům za hladký průběh
závodu, rozhodčím za přesné a rychlé výsledky, učitelům naší
školy (Portyková, Vytrvalová a Hájková), které zajišťovaly prezentaci společně s paní Slavíkovou, Puskarčíkovou a Slavíkovou
Luckou. Též Vlastíkovi Novotnému a Karlovi Dolejšímu za ozvučení stadionu, horské službě za zdravotnický dozor, našim bývalým
závodníkům, kteří přišli pomoci a nezapomněli, že devět let tento
krásný sport mohli provozovat a samozřejmě všem, kteří přišli
povzbudit a ocenit předvedené výkony, a to nejen našich, ale
i všech účastníků Krakonošova běhu. Zvlášť děkujeme všem sponzorům závodu. Ceny pro závodníky byly důstojné a hezké. Mohli
jsme nechat vyrobit skleněné poháry se znakem Ski klubu a nápisem Krakonošův běh, které obdrželi první tři závodníci v každé
kategorii od předžáků.
Na stupně vítězů z našich závodníků vystoupili:
• Přeškolní (ročník 2000 a mladší):
třetí místo Horáček Ladislav
• Předžákyně (99-98):
třetí místo Pánková Veronika
• Předžáci (99-98):
třetí místo Zemek Jakub
• Nejmladší žákyně (97):
třetí místo Krčková Eliška
– 11 –
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Nové knihy, videokazety
a DVD v Městské knihovně.
Román společenský:
Thirlwell A. – Politika.
Román detektivní:
Smithová A. – Vražda za úsvitu.
Romány pro ženy:
Andersonová C. – Modré nebe; Ahernová
C. – PS: Miluju tě; Lokko I. – Šafránové
nebe.
Román dobrodružný:
Smith W. – Triumf slunce.
Romány české pro ženy:
Monyová S. – Otcomilky; Ulmannová
Z. – Poločas manželství se nepíská;

Formáčková M. – Opuštěné … a konečně
šťastné; Váňová M. – Když ptáčka lapají.
Humor:
Klimtová V. – Dvě dámy s ruksakem;
Obermannová I. – Nezavěšujte se.
Thrillery:
Deaver J. – Dvanáctá karta; Patterson J.
– Každý třetí den.
Sci-ﬁ:
Naylor G. – Červený trpaslík.
Historická romance:
Carlyle I. – Smlouva s ďáblem.
Skutečný příběh:
Nazer M. – Byla jsem otrokyní.
Životopis:
Verecký L. – Kdo víc vsadí, ten víc bere,
aneb o Michalu Horáčkovi.

HLEDÁME SPRÁVCE
„RESIDENČNÍHO BYTOVÉHO
DOMU ROKYTKA“
SPOLEČNOST HORNÍ ROKYTKA, S.R.O., IČ: 27168336,
SÍDLEM ÚJEZD 1/600, 150 00 PRAHA 5, E-MAIL: INFO@SLAVIA-SRO.CZ

VYPISUJE NABÍDKU NA PŘEDLOŽENÍ ZÁJMU
O PERSPEKTIVNÍ UPLATNĚNÍ PŘI SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ
BYTOVÉHO DOMU ROKYTKA, ROKYTNICE NAD JIZEROU,
PŘI PŘEDPOKLADU PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI
NA VLASTNÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST.
Správce bude zejména povinen zajistit řádně a včas služby
spojené se zajištěním správy, provozu, oprav a údržby společných částí domu a pozemků, vymezených dle zákona č. 72/1994
Sb a přilehlých pozemků, zabezpečovat poskytování služeb spojených s užíváním domu a vedení ekonomické a právní agendy
v rozsahu stanoveném příkazní smlouvou, prohlášením vlastníka a jinými závaznými dokumenty vymezenými v průběhu času.
Správou a údržbou domu se zejména rozumí následující soubor prací správce:
1) zajišťování provozu domu a pozemků včetně technických zařízení a společných části technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly trvale provozuschopné a sloužily k jejich
řádnému užíváni a k řádnému užíváni bytů a nebytových prostorů v domě,
2) zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
3) zajišťováni protipožárního zabezpečeni domu, jeho revize
a opravy,
4) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu a elektrické energie
ve společných částech domu., svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod ve společných částech
domu, společné televizní a rozhlasově antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu,
elektrických sdělovacích zařízeni v domě a hromosvodů,
5) zajišťování prohlídek a čištění komínů,
6) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou
vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,

Knihy populárně naučné:
Jakeš P. – Vlny hrůzy; Maclellan A.
– Záhada Longinova kopí; Law S. – Akta F.
Kniha pro dívky:
McCombieová K. – Alice a …dóóóst dobrý
zmatky.
Fantasy pro děti:
Brezina T. – Vzkříšení ohnivého démona.
Videokazety: Kruh 2 (horor); Země
dinosaurů 11 (animovaný).
DVD: Crash (thriller); 7 vteřin (kriminální
thriller); Hitch. Lék pro moderního
muže (komedie); Kruh 2 ( horor); Roboti
(animovaný).
• Tel.: 481 529 700
• e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz
• www.knihovna.sluníčko.net.

7) zajišťováni
administrativní
a operativně technické činnosti spojené se správou
domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
8) zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu,
včetně havarijní údržby,
9) zajišťování protipožárního zabezpečení domu, včetně revizí
v řádném termínu - zajišťování případných oprav,
10) vedeni technické a provozní dokumentace týkající se správy
společných prostor domu,
11) kontrola a sjednávání dodržování domovního řádu a naplňování prohlášení vlastníka,
12) zajišťování funkce kotelníka,
13) okamžité zajišťování úklidu a likvidace sněhu, námraz a dalších zejména přírodních jevů z budovy, pozemků a komunikací,
14) vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (podvojné), ve znění pozdějších předpisů, s odděleným
účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory)
a sledováni nákladů a výnosů v příslušném účetním období,
15) zajišťování vyúčtovaní zálohových plateb na úhradu za služby
pro jednotlivé vlastníky jednotek,
16) a další.
SMLUVNÍ ODMĚNA ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ROZSAHU POŽADOVANÉM VYHLAŠOVATELEM A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ NEPŘESÁHNE 20.000,-KČ/KALENDÁŘNÍ MĚSÍC. DALŠÍ VYVOLANÉ NÁKLADY ZA POSKYTOVANÉ
SLUŽBY BUDOU DÁLE PŘEÚČTOVÁNY VE VÝŠI SKUTEČNĚ
VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ .
PODROBNOU NABÍDKU S POPISEM, ROZSAHEM A CENAMI
VÁMI NABÍZENÝCH SLUŽEB, S ROZLIŠENÍM A IDENTIFIKACÍ
„VLASTNÍMI SILAMI“ A „DÁLE NAJÍMANÝCH“ POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB A DALŠÍ DOKLADY, ZASÍLEJTE DO 11.11.2005 NA
VÝŠE UVEDENOU ADRESU.
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ SPRÁVY:

12/2005
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