Zimní údržba s otazníkem
Trochu nečekaně, ale zato s razancí, dala o své nadcházející vládě nám všem vědět paní Zima. Její
příchod jako by však nic neříkal naší radnici. Což se jasně ukázalo hned s prvním zimním udeřením
v sobotu 27.10.2012. Navíc místní komunikace vinou liknavosti vedení města nejspíš doposud
nemají smluvně zajištěného zimního udržovatele.
Je sice pravdou, že papírově se začátek zimního období datuje obvykle od 1. listopadu, nicméně
v našich horských podmínkách se někdy jeho příchod o pár dní (někdy i týdnů) urychlí. A na to je
třeba být připraven. Současné vedení města, jako by si toto vůbec nepřipouštělo, a to nejen tím, že
zřejmě ještě v tuhle chvíli nemá smluvně zajištěnou zimní údržbu místních komunikací. Bylo sice
vypsáno (až) v září tohoto roku výběrové řízení. Jeho výsledek je však pro harrachovskou veřejnost
záhadou, neboť nikde z oficiálních informačních zdrojů (úřední deska, internet) nelze vyčíst, jak
vlastně tendr, jenž měl uzávěrku 8.10.2012 dopadl.
Je ovšem zarážející, že tak významný tendr město vypisuje až závěrem léta, kdy již v našich
podmínkách začíná foukat ze strnišť. Nemělo se spíše toto výběrové řízení zahájit se skončením
předešlé smlouvy v jarních měsících? A to i přesto, že dle opakující se ankety nynější radnice
preferuje „Bílý Harrachov“. Teď si ho třeba všichni užijeme dosti.
Domníváme se, že by občané a návštěvníci Harrachova měli znát odpovědnou osobu za zimní údržbu
a stejně tak subjekt, který tuto údržbu bude provádět. Ejhle, pohledem z okna v 17.00 dne
27.10.2012 je vidno pouze jeden vůz krajské údržby Libereckého kraje, ovšem ten neuklízí ani místní
komunikace či chodníky.
Vážení občané, dle našeho názoru je tento zcela liknavý postup městské radnice zarážející a smutný.
Místo toho, aby byla věnována energie na různé jiné věci, jako je např. napadání ostatních,
zpochybňování úspěchů jiných, konstruování nesmyslných trestních oznámení, bylo namístě zajistit
řádný chod města, jak psáno výše a to už v jarních měsících roku 2012.

Pravděpodobně nám nezbývá než doufat, že se nikomu nic nestane a dále věřit, že zmíněný tendr
organizovaný radnicí má jiného vítěze než pouhý „jeřáb“, který „pomáhal“ Harrachovu v loňské zimě.
V případě, že vedení města neseznámí v co nejbližší době občany města, na jakou formu zimní údržby
se mají připravit, je namístě, aby tyto osoby zvážily svou osobní odpovědnost za majetek a zdraví lidí
v k.ú. Harrachov.

Fotogalerie níže s krátkým komentářem pořízená v pozdních dopoledních hodinách soboty
27.10.2012. Je z nich patrno, že silničářská technika se na místních komunikacích ještě v ten čas
vůbec neprojela. To samé platí o městském chodníku.
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