Cesta k hřišti výspravu potřebovala
Takřka pro ostudu byla příjezdová místní komunikace od státní silnice k fotbalovému hřišti, které
naopak svým umělým trávníkem třetí generace patří stále k nejmodernějším v našem regionu. S jejím
stavem došla trpělivost novému vedení fotbalového klubu a jeho místopředseda Tomáš Vašíček nám
v rozhovoru popsal, co vše bylo nutné učinit k nápravě povrchu této cesty ve vlastnictví města.
Tomáši, jak Tě napadlo zorganizovat a zajistit opravu komunikace k fotbalovému hřišti?
Na počátku všeho bylo, že jsme si s předsedou Pavlem Dolenským řekli, že chceme vést fotbal trochu
jinou cestou než doposud. Tedy že by se mělo začít tím, že se začneme nejen starat o hřiště a kabiny
jako celek, ale že se budeme podílet i na jeho rozvoji.
Otázka příjezdové komunikace k hřišti mě trápila už několik let, vše vyvrcholilo, během loňské akce
Pomáháme fotbalem 2013, kde přesto, že nám přálo krásné počasí, tak před touto akci a poté
opravdu soustavně pršelo a tato komunikace se změnila na bahnitý tankodrom a lidé, kteří neměli
holínky byli za chvíli po kolena od bahna… Apeloval jsem proto tehdy na tehdejší vedení fotbalu a
Huberta Riegera, aby se s tím něco dělalo, že se ničí hřiště i kabiny, když si na hrací plochu a do kabin
přineseme hory bláta a že lidé na fotbal přes bláto chodit nebudou. Jestli se nemýlím, tak byla
podána jakási žádost na město, a výsledkem bylo, že byla přislíbena jakási prozatímní oprava, a že
byly přivezeny dvě kupičky nějakého prachu posbíraného po silnicích a letos po zimě byla situace
absolutně neúnosná, kdy pro běžný vůz byla tato komunikace téměř nesjízdná.
A co se tedy stalo pak?
Nejdříve jsme nastavili nějaká pravidla v rámci TJ Jiskra, jak by mohl fotbalový oddíl fungovat, co
mohou zlepšit „fotbalisté“ a jak je možné spolupracovat v rámci TJ Jiskra. Musím říct, že poté dostali
všichni nový elán do práce. Napadlo mě, že se zeptám společnosti AVE Harrachov. Zašel jsem tedy za
panem Lumírem Fiřtíkem s prosbou, zda by neporadil a nepomohl s možnou opravou. Dostalo se mi
velmi rychlé a přátelské odpovědi a díky velké pomoci společnosti AVE Harrachov a Lumíra Fiřtíka,
jsme rychle dospěli k závěru, jak vše opravit a jakým způsobem. Samozřejmě, že fotbalový oddíl
bojuje s omezenými finančními prostředky, ale i tuto otázku se podařilo vyřešit díky pomoci AVE
Harrachov a oprava byla provedena zcela zdarma!
V jakém stavu je tedy komunikace nyní?
Dnes ráno (v úterý 1. 4. 2014) došlo k poslední úpravě válcováním. Na komunikaci bylo umístěno
velké množství tzv. recyklátu (tj. rozdrcený asfalt), který byl dovezen na místo opravdu ve velkém
množství, následovaly tři brigády fotbalistů, kteří vlastnoručně tento materiál rozprostřeli po celé
délce komunikace, a následně došlo k uválcování materiálu válcem. Dnes tedy máme krásnou
příjezdovou komunikaci k nádhernému fotbalovému areálu.
Co říct závěrem?
Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat všem, co se na opravě komunikace podíleli, hlavně
společnosti AVE Harrachov a panu Lumírovi Fiřtíkovi a dále všem fotbalistům a kamarádům, kteří
pomohli. Moc se na všechny návštěvníky těšíme a zveme všechny na příští domácí zápas našeho
mužstva tento víkend, kdy všichni návštěvníci mohou přijít po „nové“ komunikaci. Také bych chtěl
ještě využít této možnosti k pozvání všech obyvatel, návštěvníků a jejich známých a kamarádů na
akci Pomáháme fotbalem 2014, která je organizována od 9.00 hod v sobotu 31.5.2014, kdy začínáme
programem pro děti, který bude od rána až do odpoledne. Vstupné je zdarma, všechny atrakce pro
děti taktéž.
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Obrázky z rekonstrukce cesty v galerii na následujících stranách. Stáhnout se dají i na facebooku Váš Harrachov.
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