Harrachov „Na půl“ aneb jak se leskne perla
Harrachov se nachází uprostřed své hlavní letní sezóny, kdy všichni podnikatelé mají v zásadě
měsíc a půl hlavní letní sezóny, kdy začínají letní prázdniny našim německým a holandským
turistům. Jeden by si řekl, že nejen že se budeme snažit harrachovským podnikatelům ulehčit a
zpříjemnit cestu zatím, aby se hosté do té naší „Perly“ nejen těšili, ale aby je uvítalo to, co
očekávají a možná trochu více, tj. krásný čistý vzduch, klid, příroda, žádný stres, prostě prostor pro
příjemně strávenou dovolenou.
Skutečnost je však jiná. Musela to být zcela výjimečná úvaha výjimečného člověka, který přišel na to,
že výše uvedeného harrachovského návštěvníka v hlavní sezóně přivítá „rozpůlené centrum města
80cm hlubokou rýhou“, kdy dochází i ke zcela komickým situacím. Někteří hosté, kteří večer
zaparkovali svá vozidla před penziony nic netušících provozovatelů, ráno již přemýšlí jakým způsobem
své vozidlo „přehodí“ přes tuto rýhu. Jiní zas kličkují mezi běžnými motoristy, zásobovacími vozy, a
samozřejmě bagry a Tatrami, jiní turisté si zas užívají zvuk motoru, rány lžíce od bagru, výfukové
plyny od Tatry, zvířeného prachu a všudypřítomnému chaosu a stresu. A co na to zoufalí majitelé
restaurací, pensionů a obchodů, kteří se mezitím stali zdatnými ženisty? Čelí otázkám svých klientů,
ale bohužel neznají odpovědi. Nikdo je totiž neinformoval ani o datu ani o čase a ani o době, po
kterou budou tyto práce prováděny tak, aby mohli předem informovat své hosty či zákazníky. Dle
našeho názoru, je toto jednání přinejmenším neslušné, ale zcela jistě i neprofesionální.
Za normálních okolností, by se takto překvapený turista mohl poslat do jiné malebné části
Harrachova, třeba do Anenského údolí……., ale o tom jsme již psali jinde, ani tam se žádného
relaxujícího pohledu bohužel nedočkáme.
Již zde byla akce Harrachov „Za půl“, dnes zde máme akci Harrachov „Na půl“, ale trochu se bojím, že
kdybychom informovali předem naše hosty, co je u nás čeká, že by sem nedorazili ani za třetinu. U
těch hostů a návštěvníků, kteří jsou stejně překvapeni, se bohužel nedá očekávat, že by se
v budoucnu vrátili. Tím se zdá být lesk té naší „Perly“ poněkud matný.
Nyní si už jen můžeme vznést jinou myšlenku, která se zcela jistě může nabízet. A to, že během zimní
sezóny počne rekonstrukce všech sjezdových a běžeckých tratí a lanových drah . Nakonec se hodí
připomenout, že město vydalo 1,8 mil. Kč na propagaci cestovního ruchu v Harrachově, právě, aby
byli přilákáni turisté do Harrachova a nakonec? Za 1,8 mil. Kč je přilákáme, a to pravda do ruchu.
Závěrem se sluší připomenout, že existují i jiné měsíce, pro rekonstrukční práce vhodnější,
přinejmenším z hlediska cestovního ruchu a stále ještě stálého počasí. Nakonec jen podoktnout, že by
bylo elementární slušností takové zásahy do podnikání a života harrachovských lidí jim předem
oznámit, aby se na takové skutečnosti mohli s předstihem připravit a ne zveřejnit tento záměr až
23.7.2013, když bylo o této věci rozhodováno v rámci jednání Rady města dne 17.7.2013 a jak se píše
v zápise, jednalo se i na obchůzce města. Při této obchůzce tak mohli vážení radní města navštívit
dotčené podnikatele a osobně jim celou věc vysvětlit. Je smutné, že se tak nestalo.
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Níže několik přiložených obrázků z akce Harrachov „Na půl“

