Před radnicí zavládla prohibice
Na konci měsíce dubna (přesněji v sobotu 27.4.2013) začala v tichosti platit tzv. harrachovská
protialkoholní vyhláška. Tu přijalo město nikoliv proto, aby chránilo zdraví jeho občanů a
návštěvníků, ale především kvůli několika místním postavičkám bez trvalého přístřeší holdujícím
v centru Harrachova vesměs levnému „krabičáku“. Nakolik tato vyhláška bude účinná a sankčně
vymahatelná se ukáže v dohledné době.
Představme si následující situaci. Je krásný letní den a obyčejná čtyřčlenná rodina vyrazila na výlet do
Harrachova. Zatímco maminka jde zavítat do informačního centra v radnici za účelem koupě mapy a
několika pohlednic Mumlavského vodopádu, tatínek si s dětmi sedne na lavičku a čekají. Protože
teplé počasí nabádá k dodržování pitného režimu, děti tedy usrkávají osvěžující neslazený čaj a otec
hbitě otevírá lahvové pivečko. Když v tom před něj předstoupí policista a již vypisuje pokutový
bloček… Žíznivý tatínek tak má rázem o jeden „suvenýr“ z Harrachova navíc. Je to samozřejmě trochu
za uši přistřižený scénář, ale nereálný také není. Vychází totiž ze znění již platné vyhlášky o
absolutním zákazu konzumace alkoholu na vymezených prostranství v Harrachově. Konktrétně
v bezprostředním okolí radnice, v centru města, na autobusovém nádraží, u školky a školy. Cílem
represivní vyhlášky nebylo poukázat na škodlivost tisícileté metly lidstva, ale ztížit život necelé desítce
zde pobývajících individuí bez střechy nad hlavou. Ti si totiž již několik let oblíbili nerušeně popíjet
levný alkohol pod okny naší radnice. Její účinnost se však automaticky vztahuje na celý lid a výjimky
neexistují. To ostatně přiznal i zastupitel Václav Tondr na dotaz zda vyhláška bude platit i v případě
pořádání příjezdu Krakonoše, kdy se bujaré veselí předpokládá. A byl to on, kdo na dubnovém
zasedání zastupitelstva prohlásil, že místem kde například vyhláška v centru neplatí, je prostor zde
vedoucí silnice. Takže na chodníku popíjet nelze, ale na krajské komunikaci ano! Výjimka se aktuálně
nevztahuje ani na první adventní neděli, takže obětí zákazu konzumace alkoholu se stává i svařené
víno pana místostarosty Jakubce, které se při této slavnosti tradičně podává. Tomu lze jedině
doporučit, aby svůj s láskou připravovaný mok podával přímo na silnici, kde vyhláška neplatí. Právě
s ohledem na poukázání této absurdnosti v praxi dala protialkoholní vyhlášce zelenou i většina
přítomných opozičních zastupitelů.
Otázkou také zůstává samotná vymahatelnost vyhlášky. Dejme tomu, že od policisty (státního, neboť
městské strážníky prozatím nemáme) dostane dotyčný pokutu, ale protože je vše cílené na zmíněné
bezdomovce, je se třeba ptát, zda vyměřenou sankci ve formě peněz radnice skutečně někdy uvidí.
Jinými slovy zda toto penále se nestane navždy nevymoženou pohledávkou. Opravdu radnice
v tomto vyčerpala všechny své možnosti jak problém „zevlování“ bezdomovců v centru vyřešit? A
není existence této vyhlášky vlastně zbytečná?
V úvodu byla zmíněna tichost přijetí uvedené vyhlášky, jejíž účinnost nabyla platnosti v sobotu
27.4.2013. Visela sice povinně na úřední desce před radnicí, ale na nejmasovější informační
prostředek, na webové stránky města, se v ten čas vůbec nedostala (a ani teď tam aktuálně nevisí).
Možná je to právě tím, že je určena našim bezdomovcům, kteří před úřední deskou nejčastěji sedají,
naopak turisté ať o ní raději nevědí. Co kdyby je to odradilo od návštěvy Harrachova.
Vasharrachov.cz
28.4.2013
Dokreslující obrázek na následné straně!!

Snímek zachycuje trojici mužských návštěvníků popíjejících lahvové pivo před radnicí, a to přesně den
před účinností vyhlášky zakazující konzumaci alkoholických nápojů.

