2005
prosinec
Jandysův triumf
Nad harrachovským můstkem zavlála po dvacetijedna letech opět vítězně česká vlajka při skončení závodu Světového poháru.
Zasloužil se o to svým nedělním (11.12.) vítězstvím skokan Jakub Janda. Naposledy se zde z podobného triumfu radoval jeho frenštátský krajan Jiří Parma. Více informací se o dění v uplynulých dvou závodech SP můžete dozvědět na dalších stránkách tohoto vydání
Harrachovského zpravodaje.

Úvodník
Vážení a milí čtenáři,
tak a budeme to mít zdárně za sebou. Myslím tím další uplynulý
kalendářní rok. Pevně věřím, že snad naprostá většina z nás se
k tomu příštímu může vzhlížet s hlavou vzhůru a plni optimismu.
Prosincové vydání našeho městského periodika se jak jinak
snaží reﬂektovat nedávnou významnou sportovní událost, kterou
bezpochyby byly dva závody Světového poháru ve skoku na lyžích.
Z jejich výsledky může být, nejen harrachovská sportovní veřejnost jistě spokojena. Dále si připomeneme začátek času adventu,
kdy za zpěvu našich šikovných zpěváčků se poprvé rozsvítil

harrachovský Vánoční strom. Dozvíte se něco o Svatém Mikuláši
a s radostí jsme si dovolili otisknout básnické vyznání paní Zimě
a Vánocům z pera některých žáků a žákyň naší školy.
Vánoční období je časem mnohých očekávání. Od Štědrého dne
se díky zimnímu slunovratu začnou zprvu zcela nepatrně zase krátit noci. Vrací se k nám světlo, a to přece stačí k dobré naději.
Příjemné čtení přeje….

Martin Soukup – redaktor

Slovo starosty
Závěr roku je opravdu velmi náročný. Jak slíbil tak učinil a navštívil nás opět pan prezident
Václav Klaus. Dodržel záštitu nad závodem Světového poháru ve skoku a dokonce se zúčastnil
sobotního vyhlašování vítězů spolu s prezidentem Českého olympijského výboru panem Milanem
Jiráskem. Byl velice spokojen, chválil organizaci závodu, sportovní úroveň a svoji spokojenost projevil zejména procházkou mezi diváky, se kterými se nechal fotografovat, především s dětmi,
uděloval autogramy a podával ruku všem, kteří o to stáli. V neděli nám vzkázal, že se v Harrachově
cítil velmi dobře a že sem velmi rád jezdí. Sobotní i nedělní závod shlédl pan Přemysl Sobotka,
předseda senátu a další hosté. Nedělní závod byl korunován vítězstvím našeho Jakuba Jandy.
Všem organizátorům a pořadatelům patří velký dík za vydařený Světový pohár. Všichni hosté, se
kterými jsem hovořil, vyjadřovali spokojenost nad průběhem a úrovni závodů. Rovněž i pan Krakonoš moudře rozhodl o počasí.
Vánoce jsou přede dveřmi, nastává shon, velké přípravy, očekávání a proto bych všem popřál
bohatou nadílku - zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2006.
Václav Cajthaml

Z vysokotlaku na středotlak
Dne 23.11. 2005 došlo k provedení dvou STL propojů na původně
VTL nyní STL plynovodním potrubí DN 200 s místní STL plynovodní
sítí v lokalitě pod můstky.Tímto dnem bylo zrealizováno toliko dlouho očekávané vymístění nebezpečného VTL plynového vedení z prostoru Harrachova. V rámci realizace této akce byla také zrušena
stávající VTL RS v lokalitě na Rýžovišti a nahrazena novou, menší.
Původní, nyní již nepotřebná VTL RS pod můstky bude zcela odstraněna a pozemek na kterém stála bude následně zrekultivován.
Investorem této akce byla Východočeská plynárenská a.s. Hradec
Králové. Finančně se na této akci nemalou částkou také spolupodílelo Město Harrachov.
Ing. Michal Bartoš
Na snímku starosta města Harrachova pan Václav Cajthaml při
slavnostním přípitku před novou RS v Rýžovišti se zástupcem VČP
Ing. Kordíkem a se zástupci ﬁrmy Plynostav Pardubice, která vlastní akci zrealizovala.
Harrachovský zpravodaj 2005/12
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Krkonošská sezóna - zima 2005/6
Krkonoše – svazek měst a obcí připravil
s podporou Královéhradeckého kraje pro
obyvatele a návštěvníky další vydání turistických novin Krkonošská sezóna. Od prosince jsou v českém, německém a polském
jazyce k dostání zdarma v turistických
informačních centrech. Vydány byly v nákladu 70.000 kusů. Čtenáři v nich mimo
jiné naleznou historii zimních sportů doplněnou dobovými fotograﬁemi. Milovníky
sjezdových tratí potěší souhrnný přehled
parametrů, novinek a ceníků krkonošských skiareálů. Prostor je věnován tradicím i současnosti Horské služby Krkonoše.
Správa Krkonošského národního parku přidala informace o svém poslání a pravidlech
chování na jeho území.
Praktický je přehled telefonních čísel
a webových adres, kde se dají získat po-

Krkonošské výrobky na
Staroměstském náměstí
Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí
ve spolupráci s organizátory Vánočních
trhů na Staroměstském a Václavském
náměstí v Praze připravili v tomto roce
pro návštěvníky speciální stánek s originálními krkonošskými výrobky.
Pod značkou Krkonoše – originální produkt - předváděli svůj sortiment například výrobci medoviny, keramiky, šperků,
sněžnic, pletených doplňků z provázků
a dalšího zboží.
„Chceme, aby trhy co nejvíce odrážely atmosféru staročeských vánoc. Proto
jsme výrobcům z Krkonoš poskytli prostor
na Staroměstském náměstí, kde svoje řemesla předváděli. Jednalo se o výrobky,
které návštěvníkům Vánočních trhů přiblížily často pomalu zapomenuté tradice
krkonošského regionu,“ řekl Libor Votruba, předseda představenstva společnosti
Taiko, která vánoční trhy organizovala.
Společný stánek na Staroměstském náměstí byl ve spolupráci se Svazkem Krkonoše jednou z prvních společných aktivit
výrobců, kteří koncem letošního září založili Sdružení pro krkonošské produkty.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Místní poplatky
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na I. pololetí 2006 ve výši 180,- Kč na
poplatníka je splatný k 31.01.2006.
Platby je možno hradit od 02.01.2006.
Místní poplatek ze psů je splatný
k 15.01.2006.
Městský úřad-OSO

drobnosti z regionu. Nechybí kulturní,
sportovní a společenské akce.
Zvláštní pozornost je v Krkonošské sezóně
věnována projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“, který i v nadcházející zimě spojí
krkonošská střediska zhruba pěti sty kilometry lyžařských tras. Součástí novin je přehledná mapa, obsahující mimo jiné páteřní
Krkonošskou lyžařskou cestu v délce 90 kilometrů a například několik tipů na výlety.
Turistické noviny nejsou určeny jen lyžařům. Obsahují rubriku „co dělat, když
zrovna nelyžujete“, která poradí možnosti
na plnohodnotné vyžití volného času bez
„neposedných prkének“. Tiskovina je zároveň pozvánkou k návštěvě hor a podhůří
mimo zimní sezónu, protože se částečně
věnuje tématu „Krkonoše od jara do podzimu“. Seznámí mimo jiné s novým projek-

tem „Krakonošovo království“, které bude
formou hry pro děti i dospělé připraveno
pro výletníky na východní straně pohoří od
jara 2006. Novinkou je projekt certiﬁkace
a loga pro tradiční krkonošské produkty.
Více se dočtete v Krkonošské sezóně, která
právě vychází.
Krásnou zimu,
tak akorát sněhu a ne moc mrazu
vám přeje za tým Svazku měst a obcí Krkonoše
Michal Vávra
Poznámka redakce HZ: Tiskovina Krkonošská sezóna je ve všech uvedených
jazykových mutacích k dostání na pultě
harrachovského Turistického informačního
centra v budově radnice.

Větší komfort na Mýtě
V dopoledních hodinách pátku šestnáctého prosince 2005, a to v doslova kalamitních
sněhových podmínkách, byly uvedeny do provozu dvě nové autobusové čekárny v prostoru u křižovatky na Mýtě. Nahradily tak již nevzhledně vyhlížející původní čekárny.
Investorem této akce bylo město Harrachov, jež na toto dílo obnovy vyčlenilo částku
zhruba sto padesát tisíc korun. Cestující veřejnost se tak dočkala většího komfortu při
čekání na svůj spoj na tomto frekventovaném strategickém místě. Symbolickou pásku
přestřihl starosta města společně se zástupcem semilského ČSAD Tomášem Roubičkem.

Lhůty pro výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
Občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných:
do 31.12.1994
do 31.12.1996
do 31.12.1998
do 31.12.2003

za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2005
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2006
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008

Žádost o vydání občanského průkazu je nutno podat nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti OP.
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První adventní podvečer
Stalo se v našem horském středisku tradicí, že v podvečer první
adventní neděle se před budovou harrachovské radnice scházejí občané a za zpěvu koled a popíjení svařeného vína nasají tu
správnou předvánoční atmosféru spojenou s rozsvícením městského Vánočního smrku.
Nejinak tomu bylo i v neděli 27. listopadu, kdy oproti minulým
létům na správné atmosféře začínajícího adventu přidala svou přítomností čerstvá sněhová pokrývka. Nicméně počasí přálo (mráz
byl minimální), a tak se malí interpreti ze sborů Tralaláček (MŠ)
a Andílci z Čerťáku mohli směle pustit do zpěvu známých koled
a vánočních šlágrů. V tom jim ostatně vydatně pomáhalo solidně
početné publikum tvořené občany a návštěvníky Harrachova, ke
kterým pronesl v průběhu akce své slovo přítomný starosta města
Václav Cajthaml.
Na závěr adventního zpívání se za zády přítomných rozsvítil
nádherně ozdobený Vánoční strom.
ms
Nezbytné poděkování:
Tak advent je za námi...
Vše dopadlo prima. Naše malé zpěváčky neskolila chřipková
epidemie a svou premiéru před obecenstvem ustály i dětičky
z mateřské školky.
Touto cestou bych Vám chtěla moc poděkovat za vysokou návštěvnost. Pro naše zpěváčky se u svařeného vína vybralo 3.059,Kč, což je rekord, a oba sborečky se rozdělily o tuto sumu napolovic.
Dále bych chtěla vyslovit poděkování panu Rýdlovi, že pro nás
sponzorsky připravil vynikající svařené vínečko i s obsluhou. Na
Adventu se samozřejmě pořadatelsky podílelo i Město, ale musím extra poděkovat paní sekretářce Radce Bališové za to, že na
poslední chvíli zajistila sladké odměny pro zpěváčky. Otovi Jiroutkovi, že byl v pohotovosti pro případ, že by sněžilo a bylo by
nutné postavit stan kvůli ochraně drahých přístrojů. Také pánům
Rydvalovi, Dvořákovi, Bartošovi, kteří nám pomáhali s instalací,
a panu Bůžkovi. Rovněž posílám díky ﬁrmě ADOS, která pro nás
všechny rychle a bezchybně stihla nainstalovat bambulky a světýlka, aby nám mohl v celé své kráse zazářit nový Vánoční strom.
No a konečně nesmím zapomenout „vyseknout“ poklonu Lucce
Remerové a Martině Horáčkové a všem zpěváčkům za báječný
adventní program.
Na závěr všem čtenářům Harrachovského zpravodaje přeji do
Nového roku 2006 samá krásná hvězdná postavení - aneb, nechť
jsou vám hvězdy po celý rok nakloněny…
S. Dostalíková

Vážená redakce HZ,
nahlédl jsem do říjnového čísla Harrachovského zpravodaje a zaregistroval
v článku převzatého (podle textu) ze SMO
Krkonoše jednu totální nepravdu. Týká se
odstavce - Stále stejná písnička. V podstatě skoro se vším o čem odstavec pojednává
by se nechalo souhlasit a za autora se postavit až na ... Až na věty - cituji: „Silničáři sice solí za přísných regulí pouze o kalamitách ....“ Dále pak, že kamiony nemají
jinou optimální možnost cesty (na to nebudu reagovat, jelikož kamionová přeprava
sama o sobě je pěkná lumpárna).
Pokud tady žijete i v zimě musíte vědět, že to je totální pitomost. Kdyby to
byla pravda, tak bychom se všude po Harrachově (nejen na E65) nebrodili denně
Harrachovský zpravodaj 2005/12

rozsvícený Vánoční strom

„po kotníky ve ….“. Silničáři totiž solí
pořád, v podstatě denně, nikoli jen, kdy
se na vozovce vytvoří čistý led nebo na
jaře, kdy je vhodné odstranit namrzlý sníh
či za jiných jinak neřešitelných okolností, které by např. ohrozily zásobování. To
je kalamitní stav, ne však běžné sněžení,
na které stačí pluh. Loni jsme mohli být
svědky, že 4. listopadu solili i do té doby
zcela suchou a holou silnici. (Viz některé
příspěvky na stránkách Harrachova např.
J. Majora a další. Nyní se tyto starší příspěvky nedají z neznámých důvodů otevřít.) Daný stav je i věcí policie, aby z Turnova či Tanvaldu nepouštěla na zasněžené
silnice vozidla bez dostatečné adekvátní
výbavy a nákladní vozy již vůbec ne. Kdo
nemá na řetězy a zimní pneu, ať jede
vlakem nebo autobusem a náklad rovněž
–4–

může dopravovat železnice. Je to jednoduché jak facka.
Nebudu zbytečně plýtvat dechem, každý soudný člověk ví o co jde. Každému jen
průměrně inteligentnímu člověku musí být
též jasné, že za vše se platí. Teď umírají
kvůli solení stromy, byliny, asi i ryby a další zvířata. Je pouze otázkou času než se to
dotkne i člověka.
Upřímně si přeji, aby první na řadě byli
ti, kteří toto barbarství umožňují. Pro peníze a kvůli své pohodlnosti.
Lidé se mají přizpůsobovat podmínkám,
ve kterých žijí nebo chtějí žít. Tak to
vždycky bylo a díky tomu jsme zde. Obráceně to nefunguje.
Zdeněk Palán

Přišel Svatý Mikuláš…
Jak velí tradice adventu, v předvečer
svátku Svatého Mikuláše navštěvuje tato
nepřehlédnutelná postava s bílým vousem
a typickou velkou holí naše milované ratolesti. V doprovodu svých neodlučitelných
pomocníků (čertů a anděla) pak obdarovává hodné děti neodolatelnými sladkostmi
a ty zlé nechává často napospas čertům
s jejich velkým pytlem….
V Harrachově tomu v pondělí pátého
prosince na večer nebylo jinak. Nebo snad
ne…??!!

Svatý Mikuláš
– historie, legenda a tradice
Skutečná historie, legenda a tradice se
spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový
obraz: Mikuláš světec a přítel dětí, patron
zajatců, o7chránce dobré svatby, biskup,
mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi.
Co všechno bychom mohli vyjmenovat, co
vyznačuje a charakterizuje tohoto oblíbeného světce!
Dvě města se dnes dělí o slávu Mikulášova kultu: Demre v Turecku, dřívější Myra,
místo biskupova úmrtí, a Bari v Apulii, kde
jsou uchovávány ostatky velmi uctívaného
světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše
od r. 1087 a jsou cílem mnoha poutníků.
Obyvatelé Bari slaví „svého“ Mikuláše každý rok 8. května, v den přenesení,
ohromnou slavností. Slavnosti se odehrávají na moři, věřící přitom plují na člunech
k Mikulášově soše. Už večer předtím prochází historický průvod hýřící barvami, na
němž se účastní celé Bari, ulicemi města.
Historicky doloženými daty jsou: Mikuláš se stal kolem r. 300 jako mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom
zde začalo pronásledování křestanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal
kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce
trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu
Nicejském. Více se neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí. Den smrti byl
6. prosinec, rok mezi 345 a 351.
Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí
po smrti uctívaného, přesáhl na celou řeckou církev, později i na slovanské země.
K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od
8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Váhavě se pak šířil Mikulášův kult
také v Evropě, např. od 10. století v Německu, Francii a Anglii.
Italští námořníci nebo piráti uloupili v r.
1087 ostatky biskupa Mikuláše ze sarkofágu náhrobního kostela v Myře a přinesli je
do Bari v Apulii, kde tehdy vládli Normáni.
Prázdný Mikulášův kamenný sarkofág můžeme ještě dnes vidět v obnoveném dolním
kostele Mikulášova chrámu v Demrel/Myře

na jihozápadním pobřeží Turecka. Antická
Myra je ovšem už jen městem zřícenin.
V Bari postavili k uchovávání drahocenných ostatků na troskách byzantského
guvernérova paláce baziliku sv. Mikuláše.
Papež Urban II. posvětil r. 1089 kryptu
s Mikulášovou schránkou. Dodnes patří
bazilika s kůry k nejvýznamnějším románským církevním stavbám v jižní Itálii. Jejími největšími drahocennostmi jsou vedle
hrobu církevního patrona ciborium z 12.
století, jediné úplně zachovalé z té doby
v Apulii, jakož i slavný biskupský trůn Eliášův z bílého mramoru, který pochází z 11.
století a patří k nejmimořádnějším uměleckým dílům Apulie.
Úcta a tradice: tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 6.
prosince navštěvuje muž s bílým vousem
- často v doprovodu čeledína Ruprechta
děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Holinky postavené přede
dveřmi jsou ráno o sv. Mikuláši naplněny
sladkostmi. V alpských zemích provozují
zakuklené postavy v den sv. Mikuláše své
neplechy. V jihoněmecké oblasti, hlavně
v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často Erasma jako pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou.
Mikulášovo uctívání se rozvinulo v Německu zprvu v 10. století v Porýní; bylo
podporováno císařovnou Theofanou, řeckou manželkou císaře Oty II. Ve stejném
10. století vznikl v Německu obyčej, který
zůstal zachován dodnes: zvyk, že Mikuláš
navštěvuje děti a obdarovává je. To se
vztahuje na tuto historii: V klášterních
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školách tehdy byla takzvaná „biskupská
hra“; při ní jeden žák přebíral jednou v roce funkci opata nebo i biskupa a „vládl“
nad klášterem a nad školou. Zprvu se tato
hra konala 28. prosince, v den Neviňátek;
asi od 13. století byla přeložena na den sv.
Mikuláše.
Krajově i národnostně se liší jak oblečení tak i jméno Mikuláše. Postava, která
dnes všeobecně vystupuje jako Mikuláš,
byla ovšem vytvořena teprve před 100 lety
malířem Moritzem von Schwind: Mikuláš
s dlouhým vousem v plášti s kapucí, lemovaném kožešinou.
Znázorňování (a legendy): Mikuláš je
znázorňován téměř vždy jako starší biskup
s krátkým až dlouhým vousem. Velmi mnohá vyobrazení jsou dodnes na Východě,
na nich je Mikuláš často holohlavý. Také
znázornění na Západě se opírají v četných
případech o východní umění. Mikuláš mívá
u sebe nejčastěji tři zlaté koule na knize.
Toto znázornění se vztahuje na legendu:
jeden šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však hodil
oknem v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit
svou činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá
Mikuláš také tři váčky na peníze, tři zlaté pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny
nebo tři zlatá jablka. Se třemi chleby na
knize je Mikuláše vidět, mezi jiným, na
soše ve štrasburském chrámě.
Také slavná žákovská legenda nachází
často svůj výraz ve výtvarném umění. Podle této historky prý Mikuláš jednou ochránil tři žáky před tím, aby je zlý hostinský,
Harrachovský zpravodaj 2005/12

Příspěvky žáků
o zimě
Přišla velká zima,
přepadla mě rýma.
Padá hodně sněhu,
už nevidím cestu.
Za chvilku přijdou Vánoce,
ryby už nejsou v potoce.
Stromek už je v obýváku
a před námi hodně dárků.
Radim Jeník a Vojta Fejkl
Zima již nastala
a já ráno ustlala.
Koukla jsem se z okna
a v tu chvíli vyjekla:
„Hurá, hurá, už je sníh,
budu jezdit na saních!“
Rychle jsem se oblékla
a do sněhu vylétla.
Sněhuláka postavím,
pak ho pěkně ozdobím.
(Lucka Řehořková a Dáda Richtrová
Sníh už je tady,
jejda, to je srandy!
Uklouzla jsem na ledu,
dejte, dejte jahodu.
Ta je celá červená
jako moje noha – zlomená.
Napříště vás provedu,
jak se padá na ledu.
Markéta Kovářová a Sára Bůžková
Byl jsem jednou na snowboardu,
poprvé a naposled,
jel jsem s tátou z Mileráku
rychle jako blesk.

k němuž zašli, nezabil a nenaložil do soli.
Proto je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci.
A ještě jedna legenda byla často znázorňována: Mikuláš pomáhá lodi, která se
dostala do tísně na moři a jejíž námořníci
ho vzývali. S kotvou proto ukazuje Mikuláše malba na oltářním nástavci v lübeckém
kostele P. Marie (15. století).
Také četné cykly se scénami z biskupova života jsou v celé Evropě. Příkladem je
dóm v Kostnici (15. století), kostel P. Marie v Gdaňsku (gotika), kostel sv. Mikuláše
v Grimmě (od Lucase Cranacha).
Narozen: kolem r. 280/286 v Patrasu,
Řecko, zemřel: 6. prosince kolem r. 345/
351 v Myře, dnes Demre, Turecko. Svátek
se slaví 6. prosince

Zásah na Discolandu
Požár v prostoru diskotéky naproti autobusovému nádraží. Ohrožení několika dospělých i dětí, možní zranění…
Takové varovné hlášení se ozvalo do telefonu harrachovským dobrovolným hasičům
z úst majitele diskotéky ve čtvrtek 8. prosince 2005 přesně v 18:00 hodin. O minutu
později byl vyhlášen poplach a přesně o pět minut poté vyjíždějí z hasičské zbrojnice
dva potřebně vybavené vozy (Tatra 148-CAS 32 – posádka: Petr Putnar a Petr Lukeš. A vůz
Avia 21 DVS 12 – posádka ve složení: Michal Bartoš, Michal Janek, Jaroslav Lukeš, David
Jeník, Roman Lukeš, Jiří Boštík, Roman Polívka, Lukáš Tulach a Tomáš Jeník). V 18:10 hodin již tato výjezdová jednotka provádí samotný zásah na inkriminovaném místě. Nejprve byl proveden průzkum, vypnutí hlavního uzávěru plynu a elektřiny. Byla zjištěna dvě
ohniska požáru, a to v prostotu baru a bowlingu v prvním patře budovy. Prostor byl silně
zakouřen, a tak jednotka musela nasadit nezbytnou dýchací techniku. Současně s tímto
byla zahájena likvidace požáru, vyhledávání a záchrana osob. V místě zásahu byly nalezeny osoby se zraněním (dvě děti a jeden dospělý), kterým byla poskytnuta základní
pomoc a transport na určené shromaždiště, kde byly předány do odborné lékařské péče.
Ostatní osoby (sedm dětí a dva dospělí) byly vyvedeny do bezpečné zóny před budovu.
Požár byl lokalizován a uhašen za zhruba dvacet minut po příjezdu. Jako hasivo bylo
použito asi dva tisíce litrů vody. Jednotka SDH do doby odjezdu na základnu (19:50 hod.)
ještě prováděla kontrolu požářiště a realizovala nezbytné dohašování. Poté byl prostor
opět předán majiteli objektu. Příčina požáru nebyla zjištěna.
Že jste o této nemilé události v našem městě do této doby neslyšeli? Asi to bude
tím, že ve skutečnosti šlo, naštěstí, o předem připravené simulované cvičení zásahu při
požáru. Naši dobrovolní hasiči si tak mohli ověřit svoji připravenost na reálný zásah při
podobných neštěstích. Během krátké doby to bylo již druhé akční cvičení. O tom prvním
jsme vás informovali na stránkách listopadového Harrachovského zpravodaje. I v příštím
roce na naše harrachovské hasiče bude jistě čekat opět nějaká podobná preventivní
akce.
ms

Dole malá rolba stála,
táta radši spad´,
všude kolem samej led,
já to do ní narval…
Míra Daněk
Jedu, jedu na snowboardu,
vyhejbám se maxipsu.
Jedu, jedu kolem stromu,
cítím v ksichtě pohromu.
Pohroma je veliká,
přejel jsem já maxipsa – Fíka.
Martin Hořínek
Harrachovský zpravodaj 2005/12

Patron:
Ruska; Lotrinska; ministrantů; dětí;
panen; poutníků a cestujících; advokátů,
soudců, notářů, obchodníků, lékárníků,
hostinských, obchodníků s vínem, výrobců
a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů,
obchodníků se zrním a semeny, řezníků,
sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků,
dělníků v kamenolomech, knihařů, knoﬂíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou
svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke
znovuzískání ukradených předmětů; proti
zlodějům.
ms
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Hasiči na světáku

Zimní báseň

Mezi pořadateli závodů Světového poháru ve skoku na lyžích (10. a 11. prosince 2005)
nechyběli ani harrachovští hasiči. Konkrétně čtyři členové SDH asistovali příslušníkům
Policie ČR při uzavírce některých komunikací na území města. Další čtyři pak prováděli
povinný požární dozor přímo
v areálu skokanských
můstků.
Během průběhu
sobotního závodu (kolem 14:00
hod.)
dokonce
technicky zasahovali při výjezdu
k hotelu Fit&Fan,
kde v té době
došlo k malé havárii, konkrétně
k proražení olejové vany a tím
úniku motorového oleje u osobního automobilu
Škoda Octavia.

Poděkování členům SDH HARRACHOV
Starosta města, pan Václav CAJTHAML, tímto děkuje všem členům SDH Harrachov,
kteří svým přístupem pomohli s organizací závodů Světového poháru ve skoku na lyžích
na HS 142 a se zajištěním vnější dopravy a parkováním v k.ú. města Harrachova ve dnech
10.12.2005 – 11.12.2005.
Václav CAJTHAML v.r. – starosta města

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI�� V HARRACHOV�
po�ádá

v sobotu 14.1.2006 od 20.00 hodin
v restauraci Varšavjanka v Harrachov�

„Hyjé, hyjé!“ volá Ježíšek,
přiveze nám velký dáreček
Vzpomínáme na léto,
u nás nebude jen tak, znáte to…
Kuba Dědek
Jaro, léto, podzim, zima,
celý rok je vždycky príma.
Pořád samé svátky
a nejlepší dny – pátky.
V zimě přijdou Vánoce,
na stráni vidím mrňouse,
jak zkouší nové sáně,
půjčuje je Máně.
Po Vánocích Silvestr,
pak je Nový rok
a do dalšího roku
první velký krok.
Ellen Veselá
Dám vám malou hádanku,
co není jenom pro Hanku:
Přichází k nám vždycky v zimě,
v mrazu, sněhu, meluzíne.
Je to starý, hodný pán,
vousy má až kdoví kam.
Má dlouhou bílou hůl,
utěšuje: „Tak nebul!“
Je moc hezký, rád se usmívá,
hodnému dítěti vždy něco dá.
Ale pozor! Vše to není!
Přichází s ním za setmění

tradi�ní

HASI�SKÝ BÁL

K tanci a poslechu hraje Vrchlabský Dixiland
Bohatá tombola
ob�erstvení vstupné 50,-K�
Vstup pouze ve spole�enském oble�ení !
Všichni jsou srde�n� zváni !
Prodám NOVÝ ROZKLÁDACÍ GAUČ, možnost rozložit na dvojlůžko, menších
rozměrů, nepoužívaný, se 2 taburetkami s úložným prostorem,
cena 4.900 Kč, tel. 721 575 475

inzerce

Zima je krásné období,
škoda jen, že to bolí
- házet sníh rukama,
chodit do školy s bufama.

Přijmeme noční recepční do našeho hotelu
Sporthotel Rýžoviště, Harrachov
Nástup možný ihned. Požadavky: základní znalost NJ. V případě zájmu
volejte na tel. č. 724 106 703. Kontakt. osoba: Jitka Štěpánková
PRODÁM: Dubové podlahy, schody, střešní okna. Tel.:777 788 164
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ještě jeden – rohatý,
nekrade, je bohatý.
Snídá, svačí vždycky v teple,
narodil se totiž v pekle.
Rohy má jak ostrý nůž,
každý křičí: „Ale kuš!!“
Je černý od hlavy až k patě,
asi se rád koupe v blátě.
Někdy jídlo nosí v ranci,
zlobivý u něj nemá šanci.
Je to dvojice k pohledání,
jenže v zimě nemá stání.
Ne, děti, to není žert!
Je to …..….. a ……!
Markéta Horáčková
Takto se literárně krásně „vyřádili“ někteří z žáků sedmé třídy a jedna žákyně
ze třídy šesté naší Základní školy na téma
Zima a vánoční svátky.
Harrachovský zpravodaj 2005/12

Zimní provoz bobové dráhy Harrachově
Atraktivní projekt podporující rozvoj horského cestovního ruchu
Společnost První bobová s.r.o. Špindlerův Mlýn provozuje ve Špindlerově Mlýně již od roku 1997 první bobovou dráhu
s celoročním provozem na území ČR. Po
třech letech příprav byla dne 14. dubna
2004 touto společností zahájena výstavba druhé bobové dráhy v Harrachově.
Bobová dráha je situována pouhých 400
m od centra Harrachova z kopce „Hřebínek“ směrem na severozápadní okraj
Anenského údolí. Ve čtvrtek, 15. července 2004, byl v 16:00 hod. za přítomnosti významných představitelů komunální
a podnikatelské sféry regionu Krkonoš
slavnostně zahájen provoz pro veřejnost.
Bobová dráha v Harrachově je spolu
s dopravním zařízením cca 1.000 metrů
dlouhá, při 38 m převýšení, průměrném
sklonu 6 % a maximálním sklonu 12 %. Má
17 zatáček a dvě nadzemní křížení. Pro
možnost večerních jízd je vlek i dráha
osvětlena. Nerezové koryto dráhy a vleku
je jako první v ČR v celé délce vyhříváno.
Pro dokonalé vyhřívání bylo spotřebováno
5 km topného drátu, který je v pěti pramenech veden v celé délce zespodu dráhy
a ve třech pramenech zespodu pojezdového tělesa vleku.
Toto řešení výrazně zvýšilo kvalitu provozu po dešti nebo v zimě při sněžení, kdy
dráha velmi rychle vyschne nebo rozmrzne.
Naše společnost vybrala v odborných
kruzích světově uznávanou špičkovou

německou technologii ﬁrmy WIEGAND
GmbH., slibující nevšední a vysoce atraktivní zážitek z jízdy. Tato technologie je
německým výrobcem patentována a vyrábí
ji v této podobě z nerez oceli jako jediná
ﬁrma na světě. Bobová dráha Harrachov se
stala stejně vyhledávaným cílem návštěv
a výletů tuzemské i zahraniční veřejnosti,
jako její starší sestřička ve Špindlerově
Mlýně. Při osobní návštěvě naší společnosHarrachovský zpravodaj 2005/12

ti se o bobové dráze Harrachov pochvalně
vyjádřil i majitel ﬁrmy WIEGAND GmbH.,
pan Josef Wiegand. Označil ji dokonce za
jeden z jeho nejkvalitněji do přírody zakomponovaných projektů na světě.
Atraktivní projekty krkonošských bobových drah ve Špindlerově Mlýně a Harra-

projektu „Vodní svět“. Tento projekt připravujeme společně se Správou KRNAP
Vrchlabí a měl by dále obsahovat kromě vyčištění části toku říčky Kamenice i vyspravení obou jezů a vybudování naučné stezky
s lavičkami a pohledovými tabulemi s informacemi o historii zdejší ﬂóry a fauny.

chově jsme pojmenovali s ohledem na
jednotnou propagaci jako „HappyWorld“
(Veselý svět). Je určen široké veřejnosti,
tedy dětem od dvou let (v doprovodu starších osob), po hodně seniorskou kategorii
návštěvníků Krkonoš. Kolečkový bob může
být obsazen jednou nebo dvěma osobami.
Po nasednutí na bob v nástupní stanici je bob s jezdcem samotíží naveden na
dopravní lanové zařízení, které bobistu
vyveze ke startu. Zde se
bob automaticky odpojí
od dopravního lana a též
automaticky najede do
proﬁlu bobové dráhy. Po
nájezdu do koryta bobové dráhy si rychlost a styl
jízdy již bobista reguluje
vysoce účinnou brzdou
sám. Právě tato skutečnost dělá z jízdy nevšední, mimořádně atraktivní
zážitek.
Celá dráha je v souladu
s bezpečnostními předpisy certiﬁkována nejen
podle předpisů EU, ale
i TÜV. Při dodržení provozních předpisů je
absolutně bezpečná, což mimo jiné umožňuje samostatné jízdy dětí cca od školního
věku.
Celý projekt je průběžně dopracováván
za dohledu odborných pracovníků do lesoparkové podoby. Nad provozní budovou
bude klidová odpočinková travnatá plocha
s umělým jezírkem s protékající vodou
z připravovaného klidového nekomerčního

Nejenom skutečnost trvalého dopracovávání lesoparkové úpravy celé lokality,
ale i blízký malý jez na říčce Kamenici
a situování projektu do lesa vytváří nesmírně uklidňující a krásnou atmosféru pro
všechny návštěvníky tohoto ojedinělého
projektu.
I nejezdící návštěvníci nebo doprovod
dětí ocení místní příjemné občerstvení.
Přes cenové turbulence zejména energií,
nebyla cena jízdného za 1,5 roku provozu
bobové dráhy Harrachov zvýšena.
Ceny jízdného: při zakoupení permanentky na pět jízd vychází jedna jízda dospělého na 60 Kč a dětská do výšky dítěte
140 cm na velmi přijatelných 40 Kč. Jízdy
na srovnatelných projektech v zahraničí,
zejména sousedním Rakousku, jsou 2-3×
dražší. Společnost První bobová s.r.o. reaguje nižšími cenami na výše reálných příjmů v ČR.
Provozní doba: v nastávající zimní sezóně bude bobová dráha Harrachov v provozu od 10:00 hod. do 16:00 hod. Od Vánočních svátků přes Silvestra může být dle
zájmu veřejnosti operativně prodloužena
do 18:00 hod.
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Podrobnosti o bobové dráze Špindlerův
Mlýn a Harrachov + obrázky + web kamera
na www.bobovka.cz
Za společnost První bobová s.r.o.
Ing. Vít Moudrý

Harrachov od 1.1.2006
v územní působnosti Finančního úřadu v Tanvaldě

Organizace školního roku
v ZŠ Harrachov

V zájmu větší míry sjednocení fungování orgánů veřejné správy v území a v zájmu
zjednodušení přístupu občanů a jiných subjektů k těmto orgánům byl schválen zákon
č. 444/2005 Sb., kterým se mění z.č. 531/1990 Sb., o územních ﬁnančních orgánech.
Zákon č. 444/2005 Sb. obsahuje nové vymezení územní působnosti ﬁnančních úřadů
(dále i jen FÚ) a to tak, aby došlo k jejímu sladění se správními obvody obcí s rozšířenou
působností. Územní působnost Finančního úřadu v Tanvaldě je nově vymezena správním
obvodem obce s rozšířenou působností Tanvald.
Proto je od 1.1.2006 Harrachov v územní působnosti Finančního úřadu v Tanvaldě
(doposud byl Harrachov v územní působnosti Finančního úřadu v Jilemnici).
Dnem 1.1.2006 dojde ke změně podmínek pro stanovení místní příslušnosti daňových
subjektů a na základě této změny bude zahájeno u dotčených daňových subjektů řízení
o změně místní příslušnosti.
Registrované daňové subjekty, tj. ty, kterým bylo vydáno osvědčení o registraci, obdrží
od FÚ v Jilemnici rozhodnutí o omezení platnosti osvědčení o registraci, ve kterém bude
stanoveno tzv. datum přeregistrace. Tímto datem dojde ke změně místní příslušnosti, do
tohoto data včetně bude místně příslušným původní FÚ, po tomto datu pak bude místně
příslušným FÚ nový, tj. FÚ v Tanvaldě.
U neregistrovaných daňových subjektů přejde místní příslušnost k Finančnímu úřadu
v Tanvaldě dnem 1.1.2006.
Změna místní příslušnosti se bude týkat těch fyzických osob, které mají trvalé bydliště
na území Harrachova a těch právnických osob, které mají na území Harrachova sídlo.
Změna se bude týkat i poplatníků daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a daně
z převodu nemovitostí, pokud se nemovitost nachází na území obce Harrachov.

• vánoční prázdniny
pátek 23.12.2005 - pondělí 2.1.2006,
vyučování začne v úterý 3.1.2006

Změnou místní příslušnosti daňového subjektu dojde i ke změně bankovního spojení
pro platbu daní. O této problematice je uvedeno více v samostatném článku.
Adresa FÚ v Tanvaldě je:
Finanční úřad v Tanvaldě
Krkonošská 350
468 41 Tanvald
FÚ se nachází v historické budově soudu, vedle parkoviště u Penny Marketu.
Telefonní spojení : 483 360 302 (spojovatelka), 483 360 314 (registrace), 483 394 242
(fax), e-mail: podatelna@tan.ul.ds.mfcr.cz
Úřední dny FÚ v Tanvaldě jsou pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.
Platbu daní v hotovosti lze provést na pokladně FÚ v pondělí a středu vždy od 8.00 do
11.00 hodin a od 12.00 do 15.00 hodin.
Po změně místní příslušnosti k Finančnímu úřadu v Tanvaldě je zapotřebí používat
nové bankovní spojení. Čísla bankovních účtů pro platby některých daní na Finanční úřad
v Tanvaldě jsou následující:
Daň z příjmů fyzických osob:
Daň z přidané hodnoty:
Silniční daň:
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti:
Daň z příjmů právnických osob:
Daň z nemovitostí:
Daň z převodu nemovitostí:

721-17628451/0710
705-17628451/0710
748-17628451/0710
713-17628451/0710
7704-17628451/0710
7755-17628451/0710
7763-17628451/0710

VS – rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby
KS – 1148 při bezhotovostní platbě, 1149 – při platbě v hotovosti
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že po změně místní příslušnosti daňového subjektu se vždy mění pouze matriková část bankovního účtu (část za pomlčkou před lomítkem), vše ostatní zůstává stejné jako doposud.
–9–

• vydání vysvědčení – 31.1.2005 úterý
• pololetní prázdniny – pátek 3.2.2006
• jarní prázdniny pro kraj Liberec – pondělí 27.2. - pátek 3.3.2006
• velikonoční prázdniny – čtvrtek 13.4.
+ pátek 14.4.2006
• hlavní prázdniny – 1.7. - 1.9.2006, vyučování začne v pondělí 4.9.2006
• zápis žáků do 1. ročníku – 18.1.2006
středa 14.00 - 16.00 hod.
• přijímací zkoušky na střední školy
– 1. kolo - pondělí 24.4.2006
• odevzdání přihlášek na střední školy
do pátku 24. 2. 2006 výchovnému poradci
• talentové zkoušky na střední školy 9.1.2006, odevzdání přihlášek do
15.11.2005
• třídní schůzky – Ve školním roce 2005/
2006 budeme organizovat třídní schůzky hromadně po třídách, kde rodiče
dostanou souhrnnou informaci od třídního učitele. Termín: 11.4.2006 - úterý,
1. stupeň 15.00 hod., 2. stupeň 16.00
hod.
• informace pro rodiče o prospěchu
a chování – rodiče se informují u jednotlivých učitelů
10.1.2006 úterý
1. stupeň 15.00 – 16.00 hod
2. stupeň 16.00 – 17.00 hod.
30.5.2006 úterý
1. stupeň 15.00 – 16.00 hod.
2. stupeň 16.00 – 17.00 hod.
• dny otevřených dveří – 20.4.2006 čtvrtek. V tento den se mohou rodiče neomezeně podívat do vyučování od 8.00
hodin. Dodržujte prosím začátky vyučovacích hodin.
• konzultační hodiny – Rodiče si mohou
vyžádat individuální konzultaci s jednotlivými vyučujícími na základě vzájemné dohody. Respektujte prosím, že
přestávka je velmi krátká a po začátku
vyučovací hodiny se Vám nemůžeme
věnovat. Nejlépe je se domluvit po
ukončení vyučování.
• klasiﬁkační pedagogické rady se konají
1× čtvrtletně ke konci klasiﬁkačního období od 14.00 hod. Termíny: 23.1. - pondělí, 24.4. - pondělí, 26.6. - pondělí
Harrachovský zpravodaj 2005/12

Světový pohár se vydařil
Přání mnoha Harrachováků skončilo šťastným koncem, neboť
dlouho očekávané dva závody série Světového poháru, které se
o víkendu 10. prosince a 11. prosince 2005 uskutečnily v našem
horském středisku, dopadly zcela jistě na výbornou.
Důvodů k radosti bylo více než dost. Dostatečná sněhová pokrývka (nejen na dokonale vysněženém skokanském můstku HS
142), perfektně připravený a nazdobený můstek, pokud možno
regulérní povětrnostní podmínky, slušná divácká návštěva a především nedělní triumf českého „orla“ Jakuba Jandy. To vše udělalo z podniku první světové třídy nezapomenutelný zážitek.

dokázal, že v pořádání vrcholných podniků tohoto překrásného
bílého sportu patří k prvotřídní špičce. Nezklamali ani diváci, a to
především ti polští, kteří fandili vedle svého idolu Adamu Malyszovi i našemu Jandysovi. Potěšitelné bylo, že v hledišti bylo možno po delším čase spatřit opět i nějakou tu českou zástavu.
ms
Výsledky:
Sobota 10. prosince 2005
1. A. Küttel
Švýcarsko
289,5 bodů (136,5 + 143,5 m)
2. M. Uhrmann Německo
274,9 bodů (138 + 137,5 m)
3. J. Ahonen
Finsko
264,2 bodů (129 + 140 m)
7. J. Janda
Česko
256,1 bodů (134,5 + 130 m)
14. J. Matura, 27. A. Hájek, 30. B. Sedlák, 46. F. Vaculík
Neděle 11. prosince 2005
1. J. Janda
Česko
287,1 bodů
2. J. Ahonen
Finsko
281,7 bodů
3. A. Küttel
Švýcarsko
268.6 bodů
15. J. Matura, 32. Hájek, 47. Mazoch

(138,5 + 141 m)
(137,5 + 139 m)
(132 + 137,5 m)

Průběžné pořadí SP po šesti závodech:
1. J. Janda
452 bodů
2.-3. A. Küttel, J. Ahohen
385 bodů
26. Matura, 48. Hájek, 50. Sedlák
Náš nejlepší závodník, jenž do harrachovského klání vstupoval
v obtížné pozici vedoucího závodníka v aktuálním pořadí Světového poháru to měl v prvním sobotním závodě hodně těžké,
neboť do Harrachova se vedle něj sjela kompletní světová špička skokanů. Přesto početné publikum pod Čertovou horou určitě
svým sedmým místem nezklamal. Nejenom že si své dosavadní
prvenství ve světové sérii dokázal udržet a navíc v nedělním závodě pomocí své nynější skvělé formy dokázal bodově skvělými
a dlouhými skoky doplachtit pro vítězství na domácí půdě. A tak

Program biatlonových a lyžařských
závodů pořádaných SKP Harrachov
v areálu Na kolečku v sezóně 2005/2006
• 7. – 8.1.2006 – II. kolo Českého poháru v biatlonu kategorie
dorostu a dospělých
• 23. - 25.1.2006 – MČR HZS ČR v lyžování
• 20. - 23.2.2006 – MČR Policie ČR v lyžování
• 25. - 26.2.2006 – MČR v biatlonu kategorie žactva
• 18. – 19.3.2006 – V. kolo Českého poháru v biatlonu kategorie dorostu a dospělých

i po dvou harrachovských závodech mohl i nadále oblékat žlutý
trikot vedoucího závodníka průběžného pořadí Světového poháru.
Navíc díky svým výborným výsledkům i z ostatních čtyř předešlých
závodů SP si na své konto vedle bodů už připsal „tučných“ 74 tisíc
švýcarských franků.
V těchto dvou závodech se neztratili ani další čeští reprezentanti. Honza Matura (14. místo v sobotu a 15. místo v neděli) nebo
Tonda Hájek (27. místo v sobotu a 32. místo v neděli).
Velké poděkování za zdar závodů také náleží všem členům a pracovníkům organizačního týmu. I díky nim Harrachov opětovně
Harrachovský zpravodaj 2005/12

Sportovní klub police v Harrachově ve svém biatlonovém
areálu Na Kolečku pořádá v sezóně 2005/2006 řadu biatlonových a lyžařských závodů jak celostátních tak regionálních.
Jako každým rokem se neobejdeme bez pomoci při pořádání
těchto závodů od našich stálých spolupracovníků, ale i dalších
zájemců z řad veřejnosti. Případné dotazy k organizaci závodů
je možno získat na tel. 777 685 525.
V současné době je biatlonový areál pravidelně upravován
pro běh na lyžích. Žádáme všechny návštěvníky, aby nevstupovali bez lyží na upravené tratě, kromě vyznačených míst
pro pěší. Zároveň upozorňujeme na zákaz pohybu pěších
osob se psy na upravených tratích a zákaz pohybu volně
pobíhajících psů.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Informace o zveřejňování jubilantů
V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo
půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát
let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla
ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu
Soukupovi na telefonní číslo 604 857 000.
Burger Herbert
Krutiš Viktor
Marek Václav
Vaněk Antonín

65 let
84 let
65 let
86 let

Kučerová Marie
Farská Jitka
Langhammer Jar.

89 let
65 let
65 let

Nové knihy, videokazety
a DVD v Městské knihovně.
Filozofický román:
Lelord F. – Hektorova cesta aneb hledání
štěstí.
Válečný román:
Follett K. – Sršeň létá v noci.
Společenské romány:
Eco U. – Tajemný plamen královny
Loany; Hůlová P. – Cirkus Les Mémoires.
Kriminální případy:
Berry-Dee Ch. – Sdílené šílenství.

Blahopřejeme…
PROVOZ ZUBNÍ ORDINACE (MUDr. Miloslav Michálek)
Čtvrtek 22.12.05

8.00 – 12.00 hod.

Pátek 23.12.05

neordinuje

zástup Dr.Hrbková, Jablonec n. J

Sobota 24.12.05

neordinuje

LSPP Nem. Liberec

Neděle 25.12.05

neordinuje

LSPP Nem. Liberec

Pondělí 26.12.05

neordinuje

LSPP Nem. Liberec

Úterý 27.12.05

10.00 – 12.00 hod.

Středa 28.12.05

10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek 29.12.05

10.00 – 12.00 hod.

Pátek 30.12.05

10.00 – 12.00 hod.

Sobota 31.12.05

neordinuje

LSPP Nem. Liberec

Neděle 01.01.06

neordinuje

LSPP Nem. Liberec

Pondělí 02.01.06

norm. ordinace

Dobrodružný román:
Cubeca K. – Prokletí zlatokopů.
Špionážní román: Ludlum R. – Soumrak
Matareseů.
Horor: King S. – Srovnáno se zemí.
Historické romance:
Cordonnierová M. – Hra srdcí; McNaught
J. – Whitney, moje láska.
Milostné romány: Mareš A. – Gabriela
a orel; Michaels F. – Najít svou tvář;
Howard L. – Užívej noci.
Napínavé romány: Robertsová N. – Klíč
odvahy; Khashoggi S. – Dětí se nevzdám.
Psychologický román:
Green J. - Jiná žena.
Vzpomínky:
Hašková E. – Pět amerických prezidentů,
česká babička a já.
Obrazová publikace:
Suchl J. – Malé jizerské ticho.
Citáty: Velká kniha citátů.
Reportáže:
Podhorský M. – Toulavá kamera.
Rozhovory:
Sommerová O. – O čem sní muži.
Fejetony:
Devátá I. – Koukám a co nevidím.

27.12. 40 LET PANIC
začátek ve 20:00 hod., komedie USA

30.12. HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
začátek ve 20:00 hod., komedie ČR
Připravujeme…
6.1.
10.1.
13.1.
17.1.

Knihy populárně naučné:
Argovová S. – Proč muži milují potvory;
Mattelonová K. – Hovory se psem; Weeks
D. – Tajemství věčného mládí.
Knihy pro děti: Press J. – Operace zlaté
žezlo; Zmatlíková H. – Moje písničky.

Noční hlídka
Štěstí
Legenda o Zorovi
Ostrov

Videokazeta: Madagaskar (animovaný).

Rezervace a více informací na www.365dni.cz

Velkoobchod ložního prádla nabízí vybavení
hotelů, penzionů (ložní soupravy, plněné deky
a polštáře, osušky, ručníky atd.)
Ivan Brendl, Kotíkova 187, Nová Paka, Tel., fax: 493 732 869, Mobil: 603 311 750
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DVD: Už jsme tam? (komedie); Nová
dobrodružství Ferda (kreslený);
Carlitova cesta: Zrození gangstera
(kriminální drama); Madagaskar
(kreslený).
Tel.: 481 529 700
e-mail: knihovna.harrachov@worldonline.cz
www.knihovna.sluníčko.net
Harrachovský zpravodaj 2005/12

*SKI BUS*

670079 Harrachov,FIT FUN-Harrachov,centrum-Harrachov,žel.st./-Kořenov,žel.st.

Platí od 11.12.2005 do 9.12.2006

Přepravu zajišt’uje : ČSAD Semily, a.s., stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481 522366
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jede v sobotu
jede v pracovních dnech
6
79
jede 11.12.2005, od 17.12.2005 do 17.4.2006
†
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem ČSAD Semily,a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaků nejvýše 15 minut.
Turistický přechod do Polska Harrachov Mýtiny / Polana Jakuszycka 800 m od zastávky Harrachov,žel.st.
Alle Verbindungen warten auf die Ankunfr der Züge höchstens 15 min.
Die touristische Grenzübergang nach Polen Harrahcov,Mýtiny / Polana Jakuszycka befindet sich 800 m von der Haltestelle Harrachov,žel.st. (Bhf)
〈
spoj jede po jiné trase
přestup na vlak

Střední odborné učiliště lesnické
a Učiliště, Hejnice, Lázeňská 349,
příspěvková organizace,

KOTLE – EKOEFEKT

SOUL HARRACHOV
PŘIJME

Prodejce: Uhelné sklady – Štěpánek, Rokytnice nad Jizerou, Tel. 481 591 184, mobil: 603 729 927

na HPP vyučeného
KUCHAŘE/KU
s praxí i bez praxe
NEBO

pomocnou sílu
do kuchyně
(možno i důchodce)
INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
481 529 049

Nejlevnější vytápění objektů
hnědým uhlím Ořech II.

• 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.
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.

VINOTÉKA
VICTORIA
LIQUEURS
(naproti Spořitelně)

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Vám nabízí
• sudová moravská vína (jakostní odrůdová)
• v cenách již od 44,-Kč/litr
• dalších cca 150 druhů českých a moravských vín včetně sektů,
specialit a dárkových balení
• dalších cca 60 druhů vín ze zbytku světa
• olivy, slané pochutiny, odborná literatura, rozličné doplňky
• možnost ochutnávky, pro skupiny řízené degustace
• více než 300 druhů domácích i zahraničních likérů a destilátů,
obří lahve, miniatury
• několik druhů piv, nealko nápoje
• čaje, čokolády, barmanské speciality, zajímavosti
• přijďte, odborný personál Vám poradí a pomůže s výběrem
• otevřeno denně od 10 do 18 hodin ( 24.12., 25.12: 13 – 18 hod.)
• tel. 481 529 838

Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa
(soukm@seznam.�
čísla je 10.1.2006. Evidenční číslo MK ČR E 15902. Sazba a tisk SURA s.r.o.

