Město přispěje na opravy kostela
Schválený rozpočet města pro letošní rok nově počítá i s položkou ve výši 40 tisíc korun, která
může být poskytnuta místní farnosti na opravy kostela sv. Václava v Harrachově. Svým návrhem se
o to zasadila opoziční zastupitelka Lenka Konvalinková, která požadavek na zapracování této
podpory v rámci rozpočtu města před časem navrhla.
Připomeňme, že příspěvek na postupně chátrající kulturní dominantu Harrachova byl ve výši 80 tisíc
korun schválen již předchozím zastupitelstvem města v roce 2010. Vinou nešťastné soudní kauzy J.F.
World Brokers však tento příspěvek vlastníkovi kostela, římskokatolické církvi, nikdy nedoputoval.
Detailněji
o
tom
jsme
informovali
v tomto
příspěvku:
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1385645675_1385593200.pdf.
Současné a v tomto volebním roce končící zastupitelstvo města odsouhlasilo rozpočet Harrachova
pro rok 2014. V něm je zakomponovaná částka ve výši 40 tisíc korun na opravy uvedené kulturněcírkevní památky. „Velmi oceňuji, že bylo vyhověno mému požadavku, byť vlastně jen polovičně.
Původně jsem navrhovala již dříve odsouhlasenou, ale nikdy nepředanou částku ve výši 80 tisíc korun.
Nadneseně řečeno, je asi historická hodnota této nemovitosti nižší, než pana místostarosty Jakubce,
který nedávno obdržel finanční dar od města v částce 60 tisíc korun,“ říká zastupitelka Lenka
Konvalinková. Ta nám zároveň sdělila, že obdržela od vedení města dopis (viz příloha na straně 2
tohoto dokumentu), ve kterém je zdůvodněno snížení částky na polovic jejího návrhu. Prý je to
s ohledem na církevní restituce. „V tomto ohledu musím s vedením radnice silně polemizovat. Dle
sdělení pana faráře Kvapila zrovna v případě Harrachova k realizaci nějaké formy restituce zřejmě
vůbec nedojde. Pozemky, které historicky patřily církvi v katastru Harrachova, totiž převážně dnes
obhospodařuje KRNAP a tyto nemovitosti se pravděpodobně vydávat nebudou,“ upřesňuje Lenka
Konvalinková. A dodává, že i do budoucích let se bude snažit apelovat na budoucí vedení města, aby
podpora na náš kostel byla pravidelnější a finančně větší.
Harrachovský kostel sv. Václava patří bezesporu k největší kulturní dominantě tohoto horského
střediska. Jeho interiéry (hlavně oltář) jsou jedinečné a v udržovaném stavu, horší je to však s jeho
zevnějškem. Již delší čas z něj opadává omítka, což zrovna nepůsobí na návštěvníky příznivým
dojmem. V loňském roce tu alespoň z prostředků farnosti byly instalovány nové měděné žlaby, které
jsou ve spodní části napojené na plastové svody jako prevence proti zlodějům kovů. Tím se částečně
zamezilo v postupu devastace fasády v zimním období. Připravuje se lepší odvodnění okolního
terénu, aby se omezilo podmáčení zdí a základů historicky cenné stavby.
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