O nenávisti a zcizeném odpadu
Je opravdu zarážející jakou míru nenávisti může vyvolat jedna zcela apolitická dobročinná akce
v očích vedení harrachovské radnice. Důkazem toho je opakovaná hanobící kampaň z veřejných
prostředků financovaném v Harrachovském zpravodaji.
Radniční periodikum si zcela (ne)logicky vzalo ve svém říjnovém vydání opět na paškál v červenci
proběhlou charitativní akci „Pomáháme fotbalem“. O tomto počinu bylo nejen ze strany výše
zmíněného měsíčníku v neutrální formě informováno již v jeho srpnovém čísle, a to včetně nepříliš
lichotivého příspěvku z iniciačního pera starostky Zbrojové. Ten (článek Zbrojové) pak opětovně vyšel
i v říjnu. Je třeba říci, že pravděpodobným zárodkem této opakované nenávistné kampaně ze strany
radnice byl dotaz redaktora HZ Jiřího Endlera na jednoho z organizátorů akce Tomáše Ploce, zda by
mu poskytl ohledně připravovaného článku jména obdarovaných a jakou formou jim dar byl
poskytnut. Ze strany Tomáše Ploce byla tomuto žurnalistovi následně odeslána odpověď ve formě
článku, kde mj. v citaci spoluorganizátor uvedl, že s ohledem na nenávistnou kampaň, zejména
některých anonymních jedinců na webových stránkách města, nebude ze strany pořádajících
zveřejněn seznam obdarovaných handicapovaných občanů. Navíc šlo o akci podporovanou zcela ze
soukromých zdrojů bez jakékoliv požadované koruny z veřejných peněžních prostředků (viz HZ říjen
2012 na stránce 19-20). Je tedy s podivem, nebo spíše otázkou, na čí popud pan redaktor Endler
použil k dodanému Plocovu článku opakující se hanobící reakci starostky Zbrojové, kde novinkou na
závěr byla přidaná informace o tom, že město na své náklady odvezlo z této akce 16 pytlů odpadu. „V
rámci pořádání akce Pomáháme fotbalem jsme měli ujednáno, že o likvidaci odpadu se na své
náklady postará jeden ze sponzorů akce, společnost AVE Harrachov. Jaké bylo naše překvapení, když
následný den po úklidu naplněné odpadové pytle zmizely. Vlastně nám někdo náš odpad ukradl a až
z reakce paní starostky jsme se dozvěděli, že oním odpadovým zlodějem bylo město Harrachov“, říká
s ironickým úsměvem druhý z pořadatelů akce Tomáš Vašíček, jenž dodal, že mu není známo (taktéž i
Tomášovi Plocovi) nic o tom, že by si u radnice likvidaci odpadu objednával. Totéž platí i o majiteli
hřiště, TJ Jiskra Harrachov, který prostory sportoviště bezplatně pro akci poskytl.
Tragikomickou tečku tomu všemu dává vyjádření předsedkyně sociální a zdravotní komise radnice
Jindry Krajčovičové pro HZ, že tento orgán nedisponuje žádným seznamem handicapovaných občanů
a tudíž příspěvek odsouhlasený radou města a osobní dar starostky Zbrojové (dohromady ve výši
7.000,- Kč) bude poskytnut základní škole na nákup didaktických pomůcek. Pokud pomineme žalostný
fakt, že sociální a zdravotní komise není schopna dispozice seznamu handicapovaných občanů v tak
malém Harrachově, je tu ještě jeden varovný aspekt. Tím je naprosté ignorování této komise
usnesení jejího mateřského orgánu, kterým je Rada města, jež na svém jednání dle 25.7.2012 v bodu
26/6 http://www.harrachov.cz/mesto/doku/rm25-0712.pdf jasně uložila předat příspěvek RM a
starostky jejím prostřednictvím přímo dotčeným rodinám.
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