Zateplení mateřské školy – potichu připravený projekt
S blížícími se říjnovými komunálními volbami až podezřele rapidně započal letní investiční
ruch z popudu současného vedení Harrachova. U školy vzniká nové hřiště a (snad)
bezpečnějšími budou přechody pro pěší na mezinárodní komunikaci (zde je to však sdružená
investice s ŘSD). Největším počinem však bude zateplení mateřské školy, které co nevidět
počne v nejbližších dnech.
Aby na úvod bylo zřejmé. Opoziční zastupitelé plně podporují záměr zateplit a azbestu zbavit
zdivo zdejší mateřské školy a hlasováním na mimořádném ZM to tak kladně vyjádřili. Projekt
však byl dle zjištění skoro pokoutně připravován a samotné projekční materiály pro
schvalování této významné akce (investice za cca 4.5 mil korun) byly zastupitelům
předkládány takřka na poslední chvíli a v diskutabilní kvalitě. Zarážejícím faktem například je,
že přípravná fáze projektu, který se bude ucházet o evropskou dotaci, započala již 1. 10.
2013, s předpokládanou realizací od 1. 6. 2014! Přitom zastupitelé prvně o této akci jednali
vlastně až na mimořádném zastupitelstvu dne 13. 8. 2014, které navíc bylo svoláno kvůli
úplně jiné věci, a to bezúplatného převodu požárního vozu od profesionálních hasičů pro
harrachovskou hasičskou jednotku. To je poněkud podivné, že zastupitelé se o věci zateplení
školky poprvé dozvěděli až na mimořádném zastupitelstvu v srpnu 2014. Mezi tím bylo pět
řádných ZM. Je dost možné, že pokud by nenastala nutnost odsouhlasení převodu požárního
auta a tím mimořádné ZM, tak o školce nic nevíme dodnes.
Proč to tajemství? Je to účel anebo jen neschopnost řádné organizace. Přeci provést
zateplení školky o prázdninách by bylo mnohem jednodušší, pokud je na tu dobu nutné
přestěhovat školku do školy. Někdo možná zaspal a následky ponesou děti.
Dalším nemilým zjištěním je, že nikdo v předkládaném projektu zateplení neřešil velmi
důležitou záležitost ventilace, neboť v utěsněných prostorách se hromadí oxid uhličitý. Prý
postačí intenzivní větrání, tolik odpověď na dotaz opozičního zastupitele vznesený na
mimořádném ZM. Takže pravděpodobně místo přívodu čistého a předehřátého vzduchu se
otevřou na naše děti v plné topné sezoně v mnohastupňovém mrazu ta zateplená okna!
Pokud by, nedej bože, na to někdo zapomněl, dá se nedostatek ventilace snadno zjistit tím,
až třeba někdo omdlí.
Tento projekt plně dokládá na jakém stupni je, nejen v oblasti investic, komunikace mezi
vedením města a řádovými, rozuměj hlavně opozičními zastupiteli. Současní radniční vládci
vlastně ani nemají snahu sedmičce opozičních zastupitelů poskytovat informace o zásadních
počinech Harrachova a tak nějak stále spoléhají na většinový jeden hlas zajišťující jím
pohodlné vládnutí. Přitom diskuzí, dejme tomu na neformálních setkáních zastupitelů (dříve
osvědčeným modelem „rozšířených rad“) se mnohé dá projednat a řešit před finálním
rozhodnutím. Do voleb zbývá pár týdnů a asi již jen jedno zasedání ZM. Očekávejme proto
smršť dalších návrhů na usnesení ve strategických věcech bez řádné předchozí diskuze.
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