Svatojánská žebrácká opera
Anenské apokalypse, která znamenala brutální vykácení lesního porostu a vybudování
„makadamové dálnice“ na Kaml, předcházel ještě jiný významný počin, a to rekonstrukce sochy
Svatého Jana Nepomuckého v této lokalitě. Celé se to však neslo v doslova žebráckém podání, tak
nedůstojném pro nejvýznamnější rekreační středisko západních Krkonoš.
O tom, že socha jednoho z nejvýznamnějších světců v měřítku střední Evropy potřebovala
dlouhodobě opravu není třeba pochybovat a za rozhodnutí tak učinit patří vedení města uznání.
Způsob zajištění financí na toto dílo v podobě veřejné sbírky však radnice zvolila zcela nedůstojně.
Navenek to vypadá líbivě ve stylu „národ sobě“, jenže v tomto případě zase nejde na poměry města o
tak velkou sumu (jedná se nejvýš o několik desítek tisíc korun), aby se nenašel i jiný zdroj financování
než je administrativě náročná veřejná sbírka s nejasnou výší získané částky.
Jen pro zajímavost. Liberecký kraj v letošním roce rozděloval ve svém grantovém fondu na podporu
záchrany a obnovy památek částku ve výši 3,4 milionů korun. Na mnohé žadatele se sice patřičné
podpory nedostalo, ale aspoň to zkusili. Město Harrachov však žádnou takovou žádost nepodalo,
neboť žebrácká forma tahání peněz z kapes občanů je mu asi milejší, než vyplnit žádost dotačního
formuláře. Přitom šance na získání krajského grantu by tu jistě byla, vždyť paní starostka se netají
vřelým vztahem k vedení našeho kraje. Zde je na místě připomenout, že za významné dotační (státní)
podpory byl za minulého vedení Harrachova opraven válečný pomník „vrtule“ před kinem a ještě
předtím žulový kříž věnovaný harrachovským obětem první světové války stojící před budovou
radnice.
Socha harrachovského Sv. Jana Nepomuckého je již několik týdnů v rekonstrukci a sama veřejná
sbírka oficiálně skončí až 31. srpna 2013. Kolik zatím se pokladničkách nachází hotovosti získané od
občanů je prozatím tajemstvím. Jen na speciálním bankovním účtu se dle zveřejněné auditorské
zprávy ke konci loňského roku nacházela částka ve výši 2.700 korun. Bude to dohromady ve finále
vůbec na opravu stačit? A nebude náhodou ze sbírky hrazena i stavba „makadamové dálnice“?
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