I náhradník odpadl
Tragikomedie zvaná Carraro pokračuje. Zatímco první víceúčelový stroj po prvním vydatnějším
sněhopádu se ocitl kvůli chronickým potížím v domovském servisu, tak i jeho náhradník stejné
barvy a značky ve zdejších horských podmínkách vydržel pouhý jeden den. Na druhou adventní
neděli tak zůstaly neprotažené části místních komunikací a chodníků.
Hra na jistou míru samostatnosti města na poli komunální údržby se mění v pořádnou frašku. Po
ochoření
prvního
červeného
stroje
Carraro
(viz
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1386354633_.pdf) odpadl pouhý den po svém příjezdu i
jeho stejnojmenný náhradník. Stačilo jen jedno vydatnější sněžení, aby se tento suplent v nočních
hodinách odporoučel ze služby za pomocí vozidla místního skiareálu. Na řadě je nejspíše další stroj
v pořadí. V podobě modrého traktůrku značky Iseki?
Po těchto stále se opakujících epizodách je namístě se ptát, zda část z místní zimní údržby má být
prováděna v takovém bláznivém způsobu. A zda má být důstojnou pro nejvýznamnější rekreační
středisko našeho kraje. Nebylo by lepší, aby město Harrachov v rámci provádění zimní údržby opět
předalo jím (Carrarem) spravované úseky firmě AVE, která se stará dle tendrové smlouvy o
většinovou část místních komunikací? A která vhodnou techniku podle let minulých na toto má.
Taktéž je na uvážení, zda neukončit kupní smlouvu, na základě které leasingově získalo město
Harrachov od firmy SIZ z Velkých Hamrů tento stroj. Ten je navíc repasovaný (tedy zánovní) a bohužel
trpí jak v zimě, tak i v létě značnou mírou všemožných poruch.
Ještě připomeňme, že osobou odpovědnou za zimní údržbu v Harrachově je pan místostarosta
Oldřich Jakubec. Ten si za loňský úsporný dispečink vysloužil na návrh starostky města Evy Zbrojové
odměnu 60 tisíc korun. A snahu spořit má i na počátku zimy letošní. To se projevilo především
v prvním prosincovém týdnu, kdy i přes namrzlé místní silnice a chodníky vozidla zimní údržby nebyla
vidět, neboť pan dispečer Jakubec je zkrátka nevyslal.
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Na údržbu chodníku od sklárny k Habovu mostu se v neděli 8.12. kvůli poruše Carrara nedostalo

