Klasický areál Harrachov má nového šéfa
Několika měsíční bezvládí s neblahými důsledky snad skončilo v obecně prospěšné společnosti
Klasický areál Harrachov (KAH). Funkce se totiž po vítězství ve výběrovém řízení ujímá jeho nový
ředitel Vladimír Kopal.
Jeho úkol však bude dosti nelehký. Bude muset stabilizovat a do, pokud možno, životaschopné
podoby dostat takřka mrtvolnou společnost (o jejích problémech jsme psali v těchto článcích
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1357383272_.pdf
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1363807201_.pdf), kterou v současnosti spoluvlastní
Liberecký kraj, Město Harrachov, Svaz lyžařů ČR a TJ Jiskra Harrachov. Že se společností, která má ve
vínku starat se o areál skokanských můstků a běžeckých tratí a též je rozvíjet, není něco v pořádku,
dokládá i vysoký počet tu působících a následně odejitých ředitelů. Od roku 2009 kdy KAH vznikl zde
působili již tři. Vladimír Kopal je pak čtvrtým, před ním však KAH ještě krátce vedl (ovšem ne jako
oficiální ředitel) bývalý krajský radní Pavel Petráček (ČSSD). „Věřím, že osoba Vladimíra Kopala
přinese pro fungování KAH nový životadárný impuls. Dnes je tato společnost hlavně díky personální
politice minulého sociálnědemokratického krajského vedení v totálním rozkladu s nejistou
budoucností. Času na nápravu však není mnoho i s ohledem na blížící se Mistrovství světa v letech na
lyžích. I proto budu držet v tomto panu Kopalovi palce, neboť mně osobně není osud harrachovského
klasického areálu lhostejný,“ říká městský zastupitel Tomáš Ploc (ODS), jenž patřil k předtím
iniciátorům založení KAH.
Současnou nedobrou situaci ve fungování KAH dokládá i to, že není schopna opakovaně získávat
veřejné dotační prostředky v té nejzákladnější formě, jakými jsou krajské granty. Za poslední půlrok
totiž byly její žádosti o krajské granty opakovaně zamítnuty z důvodů formálních nedoložení
požadovaných příloh či chyb v podaných formulářích. Tedy ne vinou toho, že by chyběly peníze, ale
příčinou byla špatně připravená grantová žádost ze strany KAH.
V dohledné době se vám budeme snažit vize a chystané úkony nového ředitele KAH přiblížit přímo
v rozhovoru s Vladimírem Kopalem, jehož zkusíme oslovit. Dotyčnému není řízení sportovně
zaměřené organizace ničím neznámým, neboť před svým příchodem do KAH působil jako předseda
Ski klubu Jablonec nad Nisou. I jeho zásluhou se podařilo významně modernizovat lyžařský areál
v Břízkách.
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