„Oprava“ obchvatu a jiné prodělky
Když v červnovém vydání zpravodaje paní starostka popisovala chystanou opravu obchvatu města,
vypadalo to, dle jejího vyjádření, na rozsáhlou rekonstrukci této léta zanedbávané krajské
komunikace. Leč skutečnost se záhy ukázala zcela jiná. Místo nového povrchu v obou směrech jsou
zde opět jen staré známé záplaty těch nejhorších úseků s trvanlivostí tak jednoho roku, natož do
Mistrovství světa 2014. Vedení města má ostatně vůbec schopnost vytvářet všemožné prodělky.
Opět se ukazuje, jakým politickým vyjednávacím potenciálem ve vztahu k vedení Libereckého kraje
disponuje současná harrachovská radnice. Obchvat města, stejně jako podstatná část silnice na
Mýtiny (také z valné míry v nedobrém stavu) a do Ryžoviště patří krajské samosprávě. Taktéž
krajským majetkem je i hlavní průtah města, včetně obrubníků. Proto je na místě vyvíjet neustálý tlak
na hejtmanství, aby jím spravované silnice v nejvýznamnějším horském středisku kraje byly pokud
možno v co nejlepším stavu. Zdá se, ale že opak je pravdou. To, že kraj svou dobrou vůli vůči městu
ukáže, například formou bezplatných autobusů k akcím typu Happy víkend je jen hodně slabou
náplastí ve vztahu k Harrachovu. Zářným příkladem nedostatečné komunikace s hejtmanstvím je
ukončení činnosti jediné střední školy ve městě. Ostatně politická nemohoucnost našeho městského
vedení není jen vůči Libereckému kraji, ale i k jiným orgánům státní správy, kupříkladu k ministerstvu
školství, jež v minulých letech podpořilo část místních organizací významnou dotační sumou.
V současné nelehké ekonomické situaci si vedení města dovolilo ještě jeden luxus, a to zbavit se
veškerých příjmů z objektu bývalé celnice v řádech milionů korun do městské pokladny. Zde svým
přehlížejícím a odmítajícím způsobem jednak ztratilo nájemce z hlavní budovy, v níž bylo
provozováno kasino. Vůbec totiž nereagovalo na jeho opakovanou nabídku formou smlouvy o
smlouvě budoucí na odkup zmíněného objektu za mnoho milionovou sumu (dle paní starostky to
bylo nevýhodné). O nedodržení termínů sjednaných schůzek ze strany města s nájemcem o
budoucím provozu tohoto objektu ani nemluvě. V obdobném postoji nyní řeší výpověď ze smlouvy i
na druhý objekt bývalé hraniční restaurace, kde je stále ještě free shop. Ono asi lepší je zvolit zcela
nejistý manévr ve formě opětovného převodu celnice na bedra státu. O to ale více a líbivěji se pak
rozdělují finance na sport a kulturu ve městě, které jsou ziskem z výherních automatů a
videoterminálů, které v době fungování kasina na celnici byly zde registrované. Zda-li pak se budou
tyto statisícové částky našim sportovcům dávat i v příštích letech? Nejspíše ne.
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