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Je to bomba, jásají pořadatelé letů
Harrachovský skokanský víkend přilákal dvacet tisíc fanoušků, prezidenta Klause i
Krakonoše. O atmosféru se postarali především Poláci, kteří pod mamutím
můstkem tvořili asi osmdesát procent diváků.

D

vacet tisíc nadšených diváků, velký úspěch Romana Koudelky v nedělním závodě a maximální spokojenost pořadatelů, tak by
se dal charakterizovat víkendový
Světový pohár v letech na lyžích v
Harrachově.
„Je to bomba,“ jásal pár minut
po nedělním závodě předseda Ski
klubu Harrachov Stanislav Slavík.
„To tady ještě nebylo, aby se odskákala všechna čtyři kola. Velikou radost nám udělal Roman Koudelka,
který skončil třetí, ale i ostatní naši
kluci!“
Předseda Ski klubu Harrachov
tím narážel zřejmě na skutečnost,
že se před měsícem měl v jejich areálu konat Světový pohár ve skocích, ale kvůli větru a mlze se neodskákalo ani jedno soutěžní kolo.
Lepší to nebylo ani v roce 2008, kde
se ze dvou závodů odskákalo jen
jedno soutěžní kolo.
Celý sobotní závod upoutal prezidenta republiky Václava Klause,
který spolu s Krakonošem a dvěma
malými čertíky závody zahájil. Pan
prezident vydržel sledovat závod
až do konce přímo u mantinelu na
ploše dojezdu závodníků.
Kladně hodnotili průběh dvoudenního závodu policisté, kteří stá-

li v Harrachově doslova na každém
rohu.
„Za víkend nebyl nahlášen ani jeden incident, nezaznamenali jsme
žádné ukradené auto a ani lyže. Z
našeho pohledu to byly dva příkladné dny,“ vysvětlila tisková mluvčí
okresní semilské policie Soňa Šídová.

Atmosféra závodů byla
skvělá. Přičinily se o to
vuvuzely, trubky,
klaksony a stovky vlajek.
Hlavně polských.
Nejspokojenější však byli diváci,
především ti, kteří přijeli do Harrachova z Polska. Pořadatelé odhadli
návštěvu každého závodu na deset
tisíc diváků, z nichž bylo asi 80 % z
Polska.
„Přijeli jsme ze Zhořelce autobusem. Jezdíme sem pokaždé, když
má skákat Adam Malysz. V Harrachově se nám líbí, je to tady docela
levné,“ řekla Malgorzata Nowická,
která přijela na skoky se svým přítelem. To bylo v sobotu po prvním
kole, kdy se modla celého polského
národa držela pod stupni vítězů.

Malgorzata i její přítel pevně věřili,
že na některou medaili určitě dosáhne. Dočkali se, bůh Adam skončil v sobotu za extáze svých krajanů třetí.
Atmosféra závodů byla na české
poměry po oba dny skvělá a vzdáleně připomínala Turné čtyř můstků.
Přičinily se o to vuvuzely, trubky,
klaksony poháněné stlačeným
vzduchem a stovky vlajek. „Musím
přiznat, že v tohle nás Poláci válcují. Oni ty skoky mají opravdu rádi,“
připustil Luděk Patočka z Lomnice. Jeho slova potvrzovala mimo
jiné přeplněná parkoviště. Především auta polských řidičů stále v
odstavném pruhu po téměř celém
okruhu kolem Harrachova, který
měří několik kilometrů. Poláci
ovšem nejezdí do Krkonoš pouze
na skoky, ale jsou v současnosti nejpočetnější skupinou, která jezdí do
nejvyšších českých hor lyžovat.
Radost měli z vydařených závodů určitě také vietnamští prodejci,
kteří zaplnili své krámky šálami a
klobouky vyvedenými v polských
národních barvách. Podle toho, jak
tento sortiment rychle mizel z jejich stánků, měli v neděli večer co
počítat pro finanční úřady.
Jan Šebelka

Adam Malysz měl v Harrachově
Foto: ČTK
davy fanoušků.

Z Harrachova je
do Polska blízko,
těší Malysze
„Přijeli Poláci, fandí mi i Češi, děkuji jim za to,“ řekl v Harrachově v
rozhovoru pro skiflying.cz Adam
Malysz.
Je to tady vaše druhá domácí
půda po proslulé Wielke Krokwi?
Vždycky se sem těším, ano, je to
pro mě skoro stejné jako v Zakopaném. Harrachov je přece tak blízko Polsku, jsem moc rád, že za
mnou sem lidi přijedou.
Co pro vás znamenají lety?
Na jednu stranu balancujete na
hraně, je to přece jen extrém. Ale
na druhou stranu si to užijete. Ten
dlouhý pocit ve vzduchu, když to
trefíte, proto se skoky dělají.

» Výsledky čtěte v rubrice Sport
Jaký je recept na úspěch v letech,
na které vyjde prostor jen dvakrát nebo třikrát v sezoně?
Na letech musíte skákat jako na
normálním můstku, tak jako skáčete vždycky. Hlavně musíte skákat
dobře. Když máte stabilní formu,
zaskáčete dobře i na leteckém
můstku. Mně to nevyšlo v závěru
Turné v Bishofshofenu, ale tady
zase ano. Držím si úroveň, budu
pokračovat i na Světové poháry do
Japonska.

Očima čtenáře

Harrachovské lety
z pohledu diváka
Takto zachytil atmosféru víkendových letů na lyžích v Harrachově
Tomáš Pečírka, který svoje snímky
vystavil ve svém fotoalbu na rajce.idnes.cz. Atraktivní diváckou kulisu vytvářely pod mamutím můstkem především stovky fanoušků,
kteří do Krkonoš přijeli z nedalekého Polska.
Foto: Tomáš Pečírka
http://mech.rajce.idnes.cz/

Polský Harrachov Pod můstky byla o víkendu slyšet hlavně polština.
Fanoušci A. Malysze byli v převaze.

Foto: Ota Bartovský, MF DNES

Za stavbu načerno dostane podnikatel pokutu

Krátce

Ve třetí zóně Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory začal muž bez povolení stavět dům. Možná bude muset stavbu strhnout

TURNOV

LIBEREC (sol) Pokutu dostane podnikatel za černou stavbu v Liberci
Harcově. Dům totiž budoval bez
povolení ve třetí zóně Chráněné
krajinné oblasti Jizerské hory. Případ, na nějž už v září loňského
roku upozornili ochranáři, šetří
stavební úřad libereckého magistrátu. Řízení je pozastavené.
„Majitel stavby má zažádáno o
změnu územního plánu. Pak má

možnost požádat o dodatečné povolení stavby,“ uvedl Miroslav Šimek, vedoucí stavebního úřadu.
To, že dostane pokutu, je jisté. V
jaké výši bude, to nechtěl vedoucí
říci. Úřad bude muset také rozhodnout, zda dům zůstane stát,
nebo jej bude muset podnikatel
strhnout.
Podle Jana Korytáře, primátora
Liberce, nemá sídlo v chráněné

oblasti co dělat. A pochybuje, že
změna územního plánu, která ji
dodatečně povolí, by na zastupitelstvu prošla. „Nemyslím, že je to
reálné, když ani minulé zastupitelstvo v tom starém složení ji neschválilo,“ upozornil primátor.
Ten si navíc není vědom ani toho,
že by návrh na změnu územního
plánu měli zastupitelé v dohledné době projednávat.

Nepovolená stavba se nelíbí
ani správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Její pracovníci
dali ostatně ještě loni podnět na
stavební úřad. „Majitel nás zažádal o dodatečné povolení stavby,
s tím jsme ale nesouhlasili. Jak
probíhá řízení u stavebního úřadu, to nevím,“ uvedla Jana Mejzrová, vedoucí oddělení ochrany krajiny.

Úpadek pokračuje. V Delphi končí stovky lidí
ČESKÁ LÍPA (ČTK) V českolipské firmě Delphi Packard Electric pokračuje propouštění, firma se chystá k
poslednímu květnu ukončit výrobu
a o měsíc později by měly být tamní haly prázdné. Výrobu kabelových svazků stěhuje do Rumunska,
kde jsou nižší náklady.
„V podniku pracuje kolem 700
lidí, řada z nich už je ve výpovědi,
další ji dostanou do konce března,“
řekl tamní odborový předák Ladislav Bělohlav. Ještě v roce 2007 Delphi Packard zaměstnával v České

Lípě na 3 400 lidí a patřil k největším zaměstnavatelům.
Odbory vyjednaly pro zaměstnance odstupné od 7,7násobku do
14,3násobku měsíčního platu. Původně firma nabízela jako odstupné 1,5násobek až 4,5násobek průměrného platu nad zákonný rámec. Odboráři proto dokonce hrozili stávkou. „Lidé už by chtěli skončit, protože v podniku nevidí žádnou perspektivu,“ přiznal Bělohlav.
Propouštění v Delphi zhoršuje situaci na trhu práce v regionu, který

se ještě nevypořádal s dopady předloňského krachu novoborské sklárny Crystalex, po němž přišlo o práci
na 1 300 lidí. Českolipsko je v Libereckém kraji okresem s nejvyšší nezaměstnaností, i když se ji v posledních měsících dařilo snižovat. Na
začátku prosince tam práci hledalo
kolem 6 300 lidí a míra nezaměstnanosti přesahovala 11 procent. Do
konce roku ještě stoupla, přesná čísla však zatím nejsou k dispozici.
Úřad práce v České Lípě už od
loňského roku pomáhá propouště-

ným z firmy v hledání nového uplatnění. A je poměrně úspěšný. Díky
programu Restart pro Českolipsko,
který financuje Evropský sociální
fond, se loni podařilo umístit na
200 pracovníků. „S lidmi začínáme
pracovat hned, když dostanou výpovědi, ještě ve výpovědní lhůtě. Ve
spolupráci s personální agenturou
jim nabízíme poradenství, pomoc
při sestavování životopisů, připravujeme je na pohovory,“ řekla mluvčí českolipského úřadu práce Marcela Ottová.

Radnice dostane skoro
o pět milionů méně
O 4,7 milionu korun méně dostane letos turnovská radnice na výkon státní správy. To se částečně
odrazí i v platech jednotlivých
úředníků. Podle starostky Hany
Maierové se město s úředníky o
propad příjmu podělí. „Polovinu
budeme sanovat z rozpočtu, o druhou polovinu dostanou zaměstnanci méně na platech,“ říká. Každý odbor bude mít na mzdy o šest
procent méně peněz než loni, sníží se také platy vedení, vedoucích
odborů a tajemníka.
(jh)
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Vyšla kniha o historii
hornického města
Nové Město pod Smrkem – historie hornického města, tak se jmenuje obsáhlá vlastivědná publikace, kterou v těchto dnech vydalo
Občanské sdružení pro obnovu a
rozvoj Nového Města pod Smrkem. Autorem je RNDr. Václav
Tima, který shromažďoval podklady, studoval prameny v archivech

Poláci si o víkendu harrachovské
lety, ostatně jako vždy, užívali
naplno.
Foto: Ota Bartovský, MF DNES

a spolupracoval s místními znalci
historie téměř deset let. V knize popsal badatel historii, život obyvatel, přírodu a infrastrukturu města. Barevnou knihu formátu A4 vázanou v tvrdých deskách si mohou
zájemci zakoupit zatím jen v místním papírnictví za 620 Kč.
(hs)
LIBERECKÝ KRAJ

Sešlost bojuje o přízeň
polských fanoušků
Country kapela Sešlost z Liberce
se chce přihlásit do mezinárodního festivalu amatérských skupin
Fajn fest CZ-PL, který pořádá v
rámci projektu Dům kultury Akord
Ostrava-Zábřeh. „I když naše kapela existuje už třiatřicátý rok, považujeme se stále za amatéry. V Polsku jsme již několikrát vystupovali
a máme tam své fanoušky, tak
nám třeba také dají svůj hlas, stejně jako naši příznivci z Libereckého kraje,“ vyzývá baskytarista skupiny Pavel Šubrt. Amatérské skupiny se mohou hlásit do soutěže s
třemi nahrávkami ve formátu MP3
do 31. 5. 2011. Porota vybere z každé země tři kapely postupující do
finále.
(sol)

